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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Zadovoljstvo odjemalcev s storitvami in izdelki je ena izmed ključnih točk, na katera se
podjetja v današnjem času visoke konkurenčnosti morajo osredotočiti. Brez zadovoljnih
kupcev ni možnosti za nadaljnji razvoj ali napredek nekega podjetja. Zadovoljstvo so avtorji
Anderson (et al, 1994, str. 53) definirali kot ponakupno ovrednotenje kakovosti in vrednosti,
ki jo je odjemalec dobil z nakupom posameznega izdelka oziroma storitve v primerjavi s tem,
kaj je pričakoval.
Zadovoljstvo odjemalca pomaga podjetju k dolgoročnemu obstoju, konkurenčni prednosti in
spodbuja lojalnost podjetju. Konkurenca na trgu se predvsem z vstopom novih tehnologij še
zaostruje, zato je ključno, da se odjemalci k podjetju vračajo in ga priporočajo naprej tudi
drugim potencialnim odjemalcem.
AJM okna-vrata-senčila, d. o. o., je podjetje, ki se že vrsto let osredotoča na zadovoljstvo
odjemalcev, skrbi za ponakupne aktivnosti in presečno (na letni ravni) analizira zadovoljstvo
odjemalcev. Podjetje se zaveda, da zaradi svoje specifičnosti odjemalcem nudi svoj izdelek,
hkrati pa tudi storitev (montažo in popravila), zato je skrbna analiza vidikov zadovoljstva še
toliko bolj pomembna. Naš cilj je, da v raziskavo zajamemo časovno obdobje petih let in
naredimo celostno analizo ter preučimo, kako zadovoljstvo vpliva na uspešnost delovanja
samega podjetja.
Temeljni raziskovalni problem naše obravnave je torej preučitev zadovoljstva odjemalcev v
obdobju zadnjih petih let in preučitev povezanosti zadovoljstva s prodajno uspešnostjo
podjetja.
1.2 Namen in cilji naloge ter osnovne trditve
Namen magistrske naloge je s pomočjo znanstvene in strokovne literature preučiti
zadovoljsvo odjemalcev, torej glavne karakteristike in aspekte ter ugotoviti, kako je njihovo
zadovoljstvo povezano s prodajno uspešnostjo samega podjetja. V tem okviru bomo v
teoretičnem delu najprej preučili nekaj splošnih karakteristik vedenja odjemalcev, opredelili
bomo pojem zadovoljstva in analizirali ključne elemente, ki so pri tem pomembni. V
nadaljevanju se bomo posvetili analizi prodajne uspešnosti in dejavnikov, ki so pri tem
ključni. Skozi strokovno literaturo in predhodne raziskave na tem področju bomo opisali
odnos med zadovoljstvom odjemalcev in prodajno uspešnostjo podjetja.
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V aplikativnem delu bomo predstavili obravnavano podjetje in analizirali vrsto kazalnikov
zadovoljstva odjemalcev, ki jih podjetje vsako leto meri s kvantitativno metodo, z uporabo
vprašalnika, ter nekatere kazalnike prodajne uspešnosti podjetja. Opravili bomo statistično
analizo ter rezultate za obdobje 2012−2016 in rezultate prikazali tako tabelarično kot grafično.
Za analizo bomo uporabili statistična programa IBM SPSS 21.0 in Microsoft Excel 2010.
Za dosego izbranega namena bomo v nalogi preučili niz teoretičnih in aplikativnih ciljev.
Temeljni cilji teoretičnega dela naloge:
−

preučitev temeljne literature s področja vedenja uporabnikov,

−

opredelitev temeljnih teoretičnih izhodišč za obravnavo zadovoljstva odjemalcev,

−

opredelitev

in

analiza

ključnih

dejavnikov

in

aspektov

(ekonomskih,

demografskih, psiholoških itd.) zadovoljstva odjemalcev,
−

opredelitev temeljnih teoretičnih izhodišč za uspešnosti poslovanja podjetja.

Temeljni cilji aplikativnega dela naloge:
−

predstavitev poslovanja izbranega podjetja,

−

predstavitev aktivnosti, ki jih podjetje izvaja z namenom izboljšanja zadovoljstva
odjemalcev,

−

predstavitev letnih poročil zbranih podatkov o zadovoljstvu odjemalcev za obdobje
2012−2016,

−

predstavitev pomembnih podatkov o uspešnosti poslovanja podjetja za obdobje
2012−2016,

−

statistična analiza in ugotavljanje odnosa med zadovoljstvom odjemalcev in
prodajno uspešnostjo podjetja za izbrano obdobje,

−

kritična analiza dobljenih rezultatov in predlog za uvedbo izboljšav v podjetje.

1.3 Hipoteze
Za obravnavo izbranega problema bomo v nalogi preučili naslednje raziskovalne hipoteze:
−

Hipoteza 1 (H1): V obdobju od 2012 do 2016 se je zadovoljstvo odjemalcev povečalo.

−

Hipoteza 2 (H2): Zadovoljstvo odjemalcev in priporočila drugim potencialnim
strankam so pozitivno povezana.

−

Hipoteza 3 (H3): Odjemalci so najbolj zadovoljni z vidikom odnosa osebja do strank.
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−

Hipoteza 4 (H4): Zadovoljstvo odjemalcev in prodajna uspešnost podjetja sta pozitivno
povezana.

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave
Pri pripravi naloge bomo upoštevali tudi niz predpostavk in omejitev.
Temeljne predpostavke naše naloge so naslednje:
−

Predpostavljamo, da zadovoljstvo odjemalcev vpliva na uspešnost poslovanja
podjetja.

−

Predpostavljamo, da so zbrani podatki o zadovoljstvu odjemalcev odsev
dejanskega stanja (veljavnost meritev).

−

Predpostavljamo, da so izbrani kazalci uspešnosti primerni pokazatelji dejanskega
stanja v podjetju.

−

Predpostavljamo, da lahko z analizo zadovoljstva odjemalcev sklepamo tudi o
uspešnosti poslovanja podjetja.

−

Predpostavljamo, da bi z analizo odnosa med zadovoljstvom in uspešnostjo
podjetja ugotovili težave in iskali rešitve za izboljšanje stanja.

Pri pripravi naloge bomo upoštevali tudi niz naslednjih omejitev in sicer:
−

Vsebinske omejitve, ki se nanašajo na obravnavo: (a) zadovoljstva odjemalcev,
(b) analizo uspešnosti poslovanja podjetja. Ta dva pojma sta v svetovni strokovni
literaturi široko in podrobno obdelana, zato bo naša predstavitev temeljnih
teoretičnih izhodišč omejena z dosegom, časovno določenostjo in dostopnostjo
primerne literature.

−

Metodološke omejitve, ki se nanašajo na: (a) kvantitativno raziskavo zadovoljstva
odjemalcev in uspešnosti poslovanja, (b) podajanje predlogov rešitev. Naša
raziskava bo temeljila na analizi že zbranih podatkov, vendar pri tem procesu
nismo sodelovali. Omejitev je tudi v izbiri kazalnikov uspešnosti podjetja, saj se
bomo omejili na nekaj izbranih kazalnikov, ki so dostopni in jih je podjetje
pripravljeno razkriti.

1.5 Uporabljene metode raziskovanja
Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. Metode, ki jih bomo uporabili pri
nastajanju teoretičnega dela, so naslednje:

10

−

Deskriptivna metoda, s pomočjo katere bomo podali dejstva v povezavi z
izbranimi proučevanimi področji.

−

Metoda klasifikacije, ki bo uporabljana za definiranje posameznih pojmov
obravnavanega področja.

−

Komparativna metoda, ki bo v uporabi pri primerjanju podobnih ali enakih dejstev,
postopkov ali procesov obravnavanega področja.

−

Metoda kompilacije, ki jo bomo uporabili za povzemanje opazovanj, stališč,
sklepov in rezultatov domačih in tujih avtorjev.

Metode, ki jih bomo uporabili pri nastajanju empiričnega dela, so naslednje:
−

Podatke o zadovoljstvu odjemalcev bomo prejeli od podjetja, ki strankam kot
poprodajno aktivnost pošlje vprašalnik in tako redno zbira podatke. Prav tako
bomo podatke o uspešnosti poslovanja podjetja prejeli iz letnih poročil
računovodskega oddelka podjetja.

−

Raziskava je longitudinalne narave, saj zajema določeno časovno obdobje med leti
2012 in 2016.

−

Metoda dedukcije, kjer bomo podali lastne sklepe o naši raziskavi s pomočjo
pridobljenih teoretičnih spoznanj.

−

Metoda statistične obdelave podatkov, ki bo izvedena s pomočjo programa IBM
SPSS 21.0 in Microsoft Office Excel, s pomočjo katerega bomo preverjali
hipoteze, izdelali grafe in tabele. Za preverjanje H1 in H3 bomo uporabili
frekvence, izračun povprečij in analizo variance, za preverjanje H2 in H4 pa
Pearsonov korelacijski koeficient.

Strokovna in znanstveno-raziskovalna spoznanja bomo črpali iz knjig, strokovnih revij,
člankov in interneta.
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2

ODJEMALCI

Odjemalci so izjemno pomembni pri poslovanju podjetja. Podjetje namreč brez odjemalcev ne
more poslovati uspešno in ustvarjati dobička, zato se vedno trudi ugajati odjemalcem, meriti
njihovo zadovoljstvo in si ustvariti čim večjo bazo lojalnih odjemalcev, ki predstavljajo stalno
bazo kupcev ali koristnikov storitev. Pri tem je pomembnih veliko dejavnikov, ki jih morajo
podjetja upoštevati, kadar se osredotočajo na odjemalce, njihove potrebe in zadovoljstvo.
2.1 Opredelitev pojma odjemalcev
S pojmom odjemalec se navadno navezujemo na osebo, ki od določene druge osebe ali
podjetja nekaj kupi, naroča, koristi ali uporablja. Gre torej za ciljno skupino prodajnega
procesa posameznega podjetja. Pri tem gre pri izrazu odjemalec za zelo širok pojem, znotraj
katerega navadno najdemo potrošnike, porabnike, uporabnike in kupce različnih izdelkov ali
storitev. Med njimi namreč obstajajo velike razlike, saj kupec določenega izdelka ni nujno
tudi njegov končni uporabnik, zato se v literaturi ustrezno uporablja pojem odjemalec, ki
zajema vse omenjene izraze.
S specifiko izrazov, ki opredeljujejo odnose med osebami, ki ponujajo določen izdelek ali
storitev ter tistimi, ki ta izdelek kupijo ali koristijo, se je ukvarjal McLaughlin (2008), ki
obravnava specifiko, prednost in slabosti različnih vrst izrazov za odjemalca. Kot navaja
McLaughlin (2008), je ta tematika predvsem občutljiva pri odnosu nudenja storitev, kot so
storitve socialnega dela, kjer je ta odnos težje opredeliti kot pri samem procesu prodaje
določenega izdelka. Vsak od bolj specifičnih izrazov, kot na primer uporabnik storitve,
potrošnik ali klient, ne zajema celotne specifike posameznega odnosa, zaradi česar je
slovenski izraz odjemalec najbolj primeren za našo raziskavo.
Pri poslovanju podjetja se lahko ločeno uporabljata izraza kupec in uporabnik, kadar gre za
posebnosti ene skupine, ki jih kot podjetje naslavljamo. Pri tem je kupec tisti, ki s podjetjem
ali osebo opravi menjavo (najpogosteje za denar) ter s tem pridobi lastništvo in posest nad
določenim izdelkom. Uporabnik pa je tisti, ki troši materialne izdelke oziroma jih uporablja, v
kolikor gre za nematerialne izdelke (storitve) (Goltnik 2008).
2.2 Značilnosti odjemalcev
Odjemalcev je lahko več vrst, prav temu, glede na vrsto odjemalcev, pa se prilagajajo tudi
različni trgi, ki želijo zagotoviti potrebam odjemalcev. Različne trge tako opredeljuje Kotler
(1998), ki pravi, da obstaja pet kategorij trgov, ki se razlikujejo glede na odjemalca. Tako
poznamo trg potrošnikov, kjer so odjemalci posamezniki in gospodinjstva, industrijski trg,
12

kjer so odjemalci večinoma organizacije, ki kupujejo izdelke potrebne za izdelavo drugih
izdelkov, trg preprodajalcev, kjer so odjemalci organizacije, ki kupujejo izdelke z namenom
preprodaje, trg državnih organov, kjer so odjemalci vladne agencije s ciljem zagotavljanja
javnih uslug, nazadnje pa poznamo tudi mednarodni trg, kjer so odjemalci nastanjeni v tujini,
znotraj te skupine pa najdemo različne vrste omenjenih trgov.
Različne vrste odjemalcev se oblikujejo predvsem zaradi različnih potreb, ki jih imajo
posamezni odjemalci. Antonides in Raaij (1998) opredeljujeta potrebo kot pomanjkanje
določene dobrine, ki je pomembna za preživetje ali boljše počutje. Nadalje različni avtorji
potrebe opredeljujejo kot notranje občutke posameznikov, ki povzročajo težnjo po
zadovoljitvi, s tem pa se ustvarjajo pričakovanja. Prav zadovoljevanje potreb v veliki meri
predstavlja motiv ali povod za določeno ravnanje, predvsem v primeru odjemalcev.
Na njihove potrebe vplivajo notranji in zunanji dejavniki, zadovoljitev te potrebe pa omogoča,
da občutek potrebe izgine, zaradi česar si posamezniki venomer prizadevajo zadovoljiti
potrebe. To je ključnega pomena tudi za podjetja, ki posameznikom nudijo izdelke in storitve,
saj morajo pri tem poznati potrebe svojih odjemalcev. Potrebe pa niso edina značilnost
odjemalcev, ki so pomembne za poslovanje podjetja. Na podlagi različnih značilnosti
odjemalcev lahko podjetje usmeri svoje poslovanje, nudenje storitev in izdelkov ter
oglaševanje za čim večjo učinkovitost.
Snoj in Gabrijan (2004) razvrščata te značilnosti v tri glavne skupine: demografske in
objektivizirane značilnosti odjemalcev, psihografske značilnosti odjemalcev ter vedenjske
značilnosti odjemalcev. Pri tem opozarjata, da je potrebno vse tri skupine obravnavati skupno,
saj so med seboj vzročno posledično povezane. Pri analizi je tako nujno, da se najprej določi
vse značinosti odjemalca, nato pa se začne s postopkom segmentacije v skupine. S tem se
razdeli odjemalce v homogene skupine, ki so za podjetja in izvajalce marketinga lažje
obvladljive, hkrati pa se jim lažje prilagaja.
Najpogosteje uporabljena skupina značilnosti odjemalcev v marketingu so demografske in
ostale objektivizirane značilnosti odjemalcev, kamor spadajo spol, starost, kraj bivanja, kupna
moč in prihodki posameznika, izobrazba posameznika, kadar pa je odjemalec organizacija, se
te značilnosti kažejo v tipu odjemalca, lokaciji, velikosti organizacije ter finančni, kadrovski
in tržni sposobnosti organizacije (Snoj in Gabrijan 2004).
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Nekoliko težje je opredeliti odjemalce glede na njihove psihografske značilnosti, kamor
spadajo različne tipologije odjemalcev. Tako na primer delimo odjemalce na introvertirane in
ekstrovertirane, tiste, ki delujejo na osnovi dejstev, in tiste, ki delujejo na osnovi intuicije,
nadalje ločimo odjemalce, ki sprejemajo odločitve razmišljujoče ter tiste, ki sprejemajo
odločitve čustveno, ter odjemalce, ki živijo uteženo na eni strani ter spontano živeče
odjemalce na drugi strani. Pri tem gre v vseh primerih za skrajne pole določene karakteristike
odjemalca, kar pomeni, da se posamezniki nahajajo vmes med obema skrajnostma, kar je pri
analizi potrebno upoštevati. Nadalje lahko kot psihografske značilnosti odjemalcev
opredelimo še samopodobo, vrednote odjemalcev, njihove potrebe, motive in stališča. V
procesu identifikacije potencialnih odjemalcev je tako nujno potrebno poznati njihovo
vedenje (Snoj, Gabrijan 2004).
2.3 Vedenje odjemalcev

Literatura opredeljuje podrobno analizo vedenja odjemalcev kot ključno za oblikovanje
dodane vrednosti za odjemalce. Analiza vedenja je predvsem uporabna v marketingu, saj se
marketinške strategije navadno prilagajajo potrebam in vedenjskim vzorcem odjemalcev
(Wenben Lai 1995). Pri tem gre za obravnavanje vedenja posameznih odjemalcev, ki zajema
celotni proces interakcije med okoljem in posameznikom. Vedenje odjemalca je tako funkcija
posameznikovih demografskih in objektiviziranih ter njegovih psihografskih značilnosti in
značilnosti okolja (Snoj, Gabrijan 2004).
Vedenje odjemalcev Erasmus (2001 v Ilc Pungerčič 2007) opredeljuje kot skupek dejavnosti
neposredno povezanih s pridobivanjem, porabljanjem in opustitvijo izdelkov. Pri vedenju
odjemalca gre torej za dinamično interakcijo čustev in razuma ter vedenja in okolja. Gre za
kognitivni proces, pri katerem odjemalci interpretirajo različne informacije o izdelkih, s
pomočjo katerih se odločajo med različnimi možnostmi.
Analiza vedenja je primerna za ugotavljanje želja in vrednot obstoječih odjemalcev ter
identifikacijo vseh potencialnih odjemalcev, s čimer nato lahko produkt ali storitev
izboljšamo ter bolj približamo odjemalcem. Pri identifikaciji odjemalcev je tako nujno
odgovoriti na vprašanja, kdo je ta, ki nakupuje, kaj nakupuje, zakaj, kdaj, kje, kako pogosto
posamezniki izdelke nakupujejo ter kako pogosto jih uporabljajo (Kanuk v Ilc Pungerčič
2007).
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V začetnih fazah analize vedenja odjemalcev je veljalo prepričanje, da se posamezniki vedno
obnašajo racionalno ter je njihovo vedenje odvisno zgolj od maksimizacije koristi in čim
nižjega stroška. Kasneje je postalo jasno, da je vedenje posameznega odjemalca odvisno od
več dejavnikov, v osnovi pa njegovo vedenje v procesu potrošnje osnovano na podlagi
nastalih potreb in oblikovanih ciljev, kako bodo te potrebe potešene. Posameznik tako glede
na potrebe sprejme odločitev o nakupu, oblikuje načrt in strategijo nakupa, pri tem pa
upošteva tudi veliko zunanjih dejavnikov. Obstaja namreč veliko razlik med odjemalci, ki
povzročajo njihovo različno vedenje (Možina in Damjan v Kokl 2010).
Med najpogostejše značilnosti odjemalca, ki vplivajo na njegovo vedenje, avtorji uvrščajo
predvsem spol, starost, izobrazbo, poklic in ekonomski status, hkrati pa zelo pomembno na
vedenje vplivajo tudi težje določljivi subjektivni dejavniki, kot so stališča in vrednote
posameznika, njegova samopodoba, interesi ter tradicija in običaji (Prodnik 2011). Celotno
vedenje odjemalca je osredotočeno na pridobivanje in urejanje informacij, na podlagi katerih
se nato opravi nakupna odločitev.
2.4 Nakupno odločanje
Nakupno odločanje je proces, skozi katerega posamezniki zadovoljujejo svoje potrebe in
rešujemo težave, pri procesu pa je ključen trenutek, ko se posameznik odloči, ali bo določen
izdelek kupil ali ne. Proces se nato nadaljuje tudi zunaj te odločitve, in sicer kot določanje
načina plačila in s tem, kaj posameznik z izdelkom stori po nakupu. Ker gre za izjemo
kompleksen proces, obstaja več faz sprejemanja nakupne odločitve (Prodnik 2011).
Avtorji (Prodnik 2011; Snoj in Gabrijan 2004) opredeljujejo različne večstopenjske modele
nakupnega odločanja odjemalcev, ki so opredeljeni preko pet do osem različnih stopenj, ki
sledijo podobni teoriji. Odjemalec gre tako najprej skozi fazo prepoznavanja potreb (1), pri
kateri notranji ali zunanji dejavniki sprožijo zavedanje potrebe ali problema pri odjemalcu. Pri
tem lahko gre za psihične ali fizične potrebe, te pa se spremenijo v dražljaj, ko je dosežena
določena intenzivnost. Glede na razkorak med želenim in dejanskim stanjem je odvisno, kako
hitro bo odjemalec želel potrebo potešiti. Kot poudarja Prodnikova (2011), posamezniki
vedno znova odkrivamo nove potrebe, ki jih želimo zadovoljiti. Nadalje se odjemalec sooči s
fazo iskanja informacij (2), ki mu bodo pomagale potešiti potrebo. Informacije odjemalec
najprej poskuša pridobiti iz dolgoročnega spomina glede na pretekle izkušnje nakupnih
odločitev. Problem se lahko tako že na tej stopnji zaključi, če pa odjemalec ustreznih
informacij ne pridobi, se opre na druge vire. Pri tem uporablja osebne, poslovne, javne in
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izkustvene vire. Navadno odjemalci uporabljajo večje število virov, kadar gre za
pomembnejši nakup ali kadar gre za večji vložek. Prav tako so nekatere informacije za
odjemalca pomembnejše in se nanje večkrat zanaša, kot na primer mnenje bližnjih, zaupanje v
blagovno znamko ali ugodna cena. V fazi zbiranja informacij se oblikuje tudi osnova za
morebitna tveganja ob odločitvi za nakup (finančno in psihološko tveganje). Več zbranih
informacij navadno zmanjša možnost tveganja.
V tretji fazi odjemalec vrednoti izbire ter išče alternative (3). Ta faza navadno sovpada s fazo
zbiranja podatkov, saj je vrednotenje navadno osnovano tudi na informacijah, ki jih odjemalec
zbere. Na tej stopnji poteka predvsem iskanje izdelka, ki bi najbolj celovito zadovoljil potrebe
odjemalca in ustrezal njegovim kriterijem. V četrtem koraku se zgodi dejanska nakupna
odločitev (4) po pretehtanju vseh alternativ in odločitvi za določen izdelek. Avtorji (Kline v
Prodnik 2011) v tej fazi navajajo pet ključnih vprašanj, na katera si odjemalec odgovori ob
sprejetju nakupne odločitve. Tako se odjemalec vpraša, ali želi izdelek kupiti ali ne, kdaj ga
namerava kupiti, kakšen izdelek bo kupil, kje ga bo kupil ter na kakšen način ga bo plačal. Pri
tem lahko na samo nakupno odločitev vplivajo tudi drugi dejavniki, ki niso neposredno
povezani z izdelkom, na primer, kakšna je prodajalna, v kateri izdelek prodajajo. Odjemalci
namreč lahko svojo izbiro na samem mestu nakupa še spremenijo, saj so tam izpostavljeni
dodatnim informacijam.
Peta faza nakupnega odločanja je faza uporabe (5). Čeprav je bila nakupna odločitev v tej fazi
že opravljena, pa je celotni ponakupni del nakupnega odločanja izjemnega pomena za
nadaljnje vedenje odjemalca, ponovitev nakupa in priporočilo. Kline (v Prodnik 2011)
opredeljuje tri možne načine uporabe izdelka, in sicer uporaba ob prvi priložnosti, shranitev
izdelka z namenom kasnejše uporabe ter shranitev izdelka brez namena uporabe. V naslednji
fazi sledi ponakupno vedenje zadovoljstva ali nezadovoljstva z izdelkom (6). Glede na
pričakovanja in potrebe se odjemalec odloči, v kolikšni meri je izdelek zadovoljil njegove
potrebe in v kolikšni meri ga vrednoti pozitivno. Nezadovoljstvo posledično vodi v
zamenjavo blagovne znamke, trgovine ali celo v negativno reklamo. Kot zadnjo fazo avtorji
opredeljujejo fazo znebitve izdelka (7), ki je pomembna za odjemalca, saj mu lahko
predstavlja težavo, na katero morajo biti ponudniki pazljivi. Odjemalec lahko izdelek po
uporabi zavrže, shrani, reciklira ali proda, vse pogosteje pa se v fazo znebitve izdelka
vmešavajo tudi proizvajalci in ponudniki. Tako je v primerih tehničnih izdelkov vedno
pogostejša možnost menjave staro za novo.
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Potočnik (2002) pravi, da je proces nakupnega odločanja zaporedje postopkov, ki jih
opravijo porabniki, ko se odločajo, kateri izdelek ali storitev bodo kupili. Nekatere odločitve
sprejema porabnik zelo premišljeno, preverja vse možnosti, ocenjuje funkcionalno korist
izdelka itd. Pogosto pa vplivajo na nakupni proces uživanje, emocionalni odzivi, estetika,
življenjski slog ipd. (Potočnik 2002, 108).
Kotler (1996) opredeli proces nakupnega odločanja kot zaporedno soslednje petih stopenj:
1. Prepoznavanje potrebe.
2. Iskanje podatkov.
3. Ocenitev možnosti.
4. Nakupna odločitev.
5. Ponakupno vedenje.
Slika 1: Petstopenjski proces nakupnega odločanja

Iskanje

Ocenitev

Ponakupno
vedenje

potrebe

Vir: Kotler (1996)

Kadar med odjemalce štejemo organizacije ali gospodinjstva, gre pri nakupnem odločanju za
sodelovanje več udeležencev, ki igrajo različne vloge. Avtorji (Tavčar v Snoj in Gabrijan
2004) opredeljujejo sedem različnih vlog, ki lahko sodelujejo pri nakupnem odločanju. Pri
tem je možno, da se različni udeleženci sočasno pojavljajo v različnih vlogah. Tako v procesu
nakupnega odločanja sodelujejo pobudnik, ki je začetnik nakupnega procesa in ima tudi
največjo vlogo pri prepoznavanju potreb, analitik oziroma vplivnež, ki preverja koristi in
posledice različnih izdelkov, finančnik, ki odloča o financah, vratar, ki upravlja tokove
informacij med različnimi udeleženci, odločevalec, ki odobri nakup, kupec, ki nakup
neposredno izvede, ter uporabnik, ki kupljene izdelke uporablja in vpliva na nakupno
odločitev z informacijami o uporabnosti izdelka.
2.5 Dejavniki nakupnega odločanja
Ker gre pri nakupnem odločanju za nenehen proces in vedno obstajajo nepotešene potrebe,
lahko z uporabo podatkov o ponakupnem zadovoljstvu odjemalcev v prednakupni fazi
razložimo vedenje obstoječih in novih odjemalcev, hkrati pa lahko lažje določimo tiste
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dejavnike, ki neposredno vplivajo na samo nakupno odločitev. Dejavnike nakupnega
odločanja avtorji razvrščajo v več različnih skupin.
Med najpogostejše delitve spada delitev Engea, Blackwella in Minarda (1995), ki dejavnike
nakupnega odločanja delijo na:
1. individualne razlike med odjemalci,
2. vplive okolja ter
3. psihološke procese.
Med individualne razlike med odjemalci spadajo predvsem demografski dejavniki, kot so
spol, starost, socialni in osebnostni status, viri odjemalca (čas, denar), njegovo znanje,
stališča, motivacija in osebnostne vrednote ter življenjski slog. Pri tem lahko precej natančno
opredelimo preference odjemalcev glede na njihove demografske dejavnike. Kot razlaga
Kumar (2014), ženske v gospodinjstvu sprejemajo večino vsakodnevnih nakupnih odločitev,
med tem ko je domena moških nakupna odločitev glede televizij, bele tehnike in tehničnih
aparatov. Prav tako veliko vlogo igra stan odjemalcev. Poročeni ali vezani odjemalci bodo
bolj dovzetni za nakup nepremičnin, zavarovalnih polic in dobrin, povezanih z otroki. Nadalje
pomembno vlogo igrata socialnoekonomski in etnični status odjemalcev. Pripadniki manjšin
imajo navadno vedno nižjo izobrazbo in nižje prihodke v družbi, zato so njihove nakupne
odločitve drugačne od ostalih pripadnikov družbe. Ljudje nižjih socialno ekonomskih statusov
večino svojega denarja zapravijo za hrano in oblačila, vendar so nagnjeni k bolj pogostemu
kupovanju ne nujnih in dražjih stvari, kadar dobijo večji pritok denarja. Vse dejavnike pa je
potrebno obravnavati skupaj, saj so odjemalci lahko pripadniki več skupin in kategorizacij, ki
vplivajo na njihovo nakupno odločitev. Kot opozarja Kumar (2014), tako vse ženske ne
sprejemajo enakih nakupnih odločitev, saj med njimi še vedno obstajajo druge demografske
značilnosti, kot so stan, starost in nakupna moč.
Med vplive okolja na nakupno odločanje odjemalca štejemo vse vplive v različnih okoljih, v
katerih se odjemalec nahaja, kultura, različne skupine in celo gospodinjstvo, v katerem
prebiva. Kultura zajema vrednote in ideje okolja, v katerem živi, ter vključuje jezik, vero,
simbole in tradicijo okolja, običaje in vse, kar na takšen ali drugačen način vpliva na mišljenje
posameznikov znotraj družbe. Primer upoštevanja kulturnih dejavnikov v trgovanju lahko
vidimo v ponudbi velikonočnih izdelkov zgolj na trgih, kjer ta praznik praznujejo. Kupec, ki
živi Evropi, drugače vrednoti te izdelke kot kupec, ki živi v Aziji. Znotraj vsake kulture pa
obstajajo tudi različne subkulture, ki se vzpostavijo na podlagi določenih skupnih lastnosti
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skupine. Pripadniki teh subkultur navadno med seboj kažejo podobne značilnosti nakupnega
odločanja. Poleg kulture tako na nakupno odločanje kot dejavnik okolja spadajo tudi skupine,
saj je človek socialno bitje. Družbene skupine sestavljajo posamezniki s podobnimi
vrednotami, interesi in posledično podobnim vedenjem. Skupine so razdeljene na primarne
(družina in prijatelji), sekundarne (projektne skupine v podjetju, šoli) in referenčne skupine
(vrstniki, sodelavci, izvorna družina). Na posameznikovo vedenje in nakupno odločanje
najbolj vplivajo družina, sodelavci, prijatelji, društva, verske skupine in organizacije, v katere
je včlanjen posameznik. Posameznik namreč želi biti podoben ljudem, ki so mu pomembni,
zato prihaja do podrejanja in prilagajanja predvsem znotraj referenčnih skupin, s katerimi se
posameznik najbolj poistoveti. Referenčne skupine tako na vedenje odjemalca vplivajo preko
sistema vrednot in norm, ki jih odjemalec prevzame za svoje. Tako lahko imajo skupine
informacijski, normativni ali identifikacijski vpliv na nakupno odločanje odjemalca (Prodnik
2011).
Kot vpliv okolja na nakupno odločanje odjemalca štejemo tudi vpliv gospodinjstva. Kot smo
omenili že prej, je gospodinjstvo lahko osnovna enota za mnoge izdelke in lahko kot ena
enota tudi sprejema nakupne odločitve. Odnosi znotraj gospodinjstva, glede nakupnega
odločanja, pa so zelo podobni odnosom znotraj družine. Na njihovo nakupno odločanje pa
vpliva več dejavnikov gospodinjstva. Tako je pomemben življenjski cikel gospodinjstva, ki se
nenehno premika skozi faze, ki vsebujejo specifične probleme, s katerimi se soočajo. Te
problemi pa so neposredno vezani na potrebe in posledično na izbiro izdelkov. Tako na
primer mlajši in samski odjemalci raje kupujejo oblačila in športne pripomočke, med tem ko
družine z otroki celotno življenje podredijo potrebam otrok. Prav tako se razlikujejo potrebe
in nakupne odločitve staršev samohranilcev, staršev z odraslimi otroki in starejših samskih
parov (Prodnik 2011).
Med različne psihološke procese posameznikov, ki jih avtorji uvršajo med dejavnike
nakupnega odločanja, štejemo predvsem različne psihološke teorije, ki se nanašajo na
zaznavanje, odzivanje posameznika na vplive okolja, njihov odnos do tveganja, samozavest,
razumevanje, učenje, stališča, motivacijo in potrebe. Kumar (2014) kot eno najbolj osnovnih
teorij, ki služi kot razumevanje nakupnega odločanja posameznikov, omenja Maslowo
hierarhijo potreb. Skladno s to teorijo so potrebe razdeljene v fiziološke potrebe, potrebe po
varnosti, socialne potrebe, ego potrebe in potrebe po socialnem samouresničevanju. Skladno s
to teorijo posamezniki vedno najprej zadovoljujejo potrebe, ki so najnižje v hierarhični
lestvici (fiziološke potrebe), šele nato se pojavijo višje opredeljene potrebe. Ta teorija je
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predvsem uporabna pri pozicioniranju izdelkov in usmerjanju oglaševanja v določeno skupino
potreb. Na nakupno odločitev vpliva tudi posameznikovo zaznavanje, saj močno vpliva na
fazo pridobivanja informacij o izdelku. Preko izpostavljenosti različnim dražljajem in
interpretacije se vzpostavijo različni spomini, obdelujejo se informacije in ustvarjajo določena
pričakovanja. Na ta del močno vplivajo oglaševalske akcije, oglasi in reklame, saj skušajo
zbujati našo pozornost skozi različne dražljaje. Pri tem uporabljajo različne kontraste,
velikosti, barve, gibanje in stiskanje čim več informacij v čim krajši čas, s tem pa želijo
vplivati na nakupno odločanje posameznika (Prodnik 2011).
Eni izmed pomembnejših dejavnikov nakupnega odločanja pa so tudi stališča in vrednote
posameznika. Wenben Lai (1995) obravnava nakupno odločanje in zadovoljstvo odjemalca
kot skupek vplivov različnih vrednot. Tako med dejavnike šteje kulturne vrednote, osebne
vrednote in potrošniške vrednote. Kot navaja, so vrednote posameznika oblikovane pod
vplivom kulturnega, socialnega in družinskega okolja. Pri tem gre navadno za vrednote, ki so
skupne določeni družbi in jih posameznik pridobi skozi proces socializacije. Wenben Lai
(1995) kot osebne vrednote opisuje vrednote, ki so močno povezane z osebnimi potrebami in
so izrazito egocentrične. Izoblikujejo se pod vplivom osebnega, socialnega in kulturnega
učenja ter predstavljajo glavne potrebe, ki jih ima posameznik, pri čemer upoštevajo realnost
sveta in osebnost posameznika. Kot primer navaja vrednoto samouresničevanja, ki lahko pri
dveh osebah z različnim družinskim ozadjem pomeni nekaj popolnoma drugega. Kot potrošne
vrednote avtor navaja prepričanja posameznika, na kakšen način bi najlažje uresničeval
osebne vrednote. Vrednote posameznika so namreč razdeljene na terminalne, ki predstavljajo
cilje posameznika (kot navaja Weben Lai, so osebne vrednote terminalne vrednote), in
instrumentalne vrednote, ki predstavljajo načine uresničevanja teh ciljev. Potrošne vrednote
so torej instrumentalne vrednote posameznika in predstavljajo način doseganja cilja (na
primer potrošna vrednota je imeti ogromno hišo, to pa je način uresničevanja vrednote po
samouresničevanju, ki je osebna vrednota).
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3

ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV

Le zadovoljni odjemalci bodo izdelek podjetja ali njegovo storitev kupili oziroma koristili
ponovno in le preko zadovoljnih odjemalcev se lahko veča tržni delež podjetja. Prav zaradi
tega se vse več podjetij ukvarja s stopnjo zadovoljstva odjemalcev in ga poskuša čim bolj
izkoristiti. V današnji močno konkurenčni družbi namreč velikokrat zgolj zadovoljstvo
odjemalcev ni dovolj. Podjetja se zato trudijo, da bi zadovoljstvo odjemalcev preoblikovali v
njihovo lojalnost.
3.1 Opredelitev zadovoljstva odjemalcev
Zadovoljstvo odjemalcev je v osnovi opredeljeno kot odjemalčevo splošno vrednotenje
uspešnosti ponudbe glede na potrebe (Johnson in Fornell v Gustaffsson in drugi 2006). V to
oceno uspešnosti ponudbe navadno spada ocena o kakovosti izdelka, storitvi, pravičnosti cene
in plačilnih možnostih ter lojalnosti odjemalcev. Drugi avtorji opredeljujejo zadovoljstvo
odjemalcev kot stanje, v katerem so vse potrebe odjemalca zadovoljene ali presežene. Gre za
stopnjo sreče odjemalca, ki se ustvari preko ponudbe, storitve in funkcij organizacij (Desatnik
in Detzel v Gregorič 2008). Kotler (1996) nadalje opredeljuje zadovoljstvo odjemalcev kot
počutje človeka, ki je posledica rezultata oziroma zaznanega delovanja izdelka ter
pričakovanj. Gustaffsson (2006) še dodaja, da se najbolj zanesljivo zadovoljstvo odjemalcev
oblikuje skozi čas in predvsem po večkratni uporabi produkta ali storitve.
Visoko zadovoljstvo odjemalca je eden ključnih ciljev organizacije ali podjetja, saj se na
takšen način zagotavlja zvestoba odjemalcev in posledično zagotovljen promet. Podjetja zato
svojo pozornost usmerjajo proti odjemalcem, njihovim pričakovanjem in izkušnjam. S tem
želijo podjetja ugotoviti, kaj si odjemalci želijo in mu to tudi zagotoviti. Glede na različne
opredelitve zadovoljstva odjemalcev je namreč lahko razbrati, da sta pri zadovoljstvu
odjemalcev najpomembnejša njihova pričakovanja ter njihove izkušnje s storitvijo ali
izdelkom. Pri tem se njihova pričakovanja in potrebe lahko skozi čas spreminjajo, hkrati pa je
nujno potrebno tudi razumeti, da nimajo vsi odjemalci enakih potreb in enakih pričakovanj od
produktov, zato je potrebno krmariti med njimi in zadovoljiti čim več odjemalcev.
Potrebno je razumeti, da niso vsi zadovoljni odjemalci enako zadovoljni. Med njimi obstajajo
različne stopnje zadovoljstva, saj je zadovoljstvo čustven ali zaznaven odziv. Tako so lahko
odjemalci zelo zadovoljni do te mere, da razvijejo lojalnost do znamke ali izdelka, lahko so
zadovoljni, vendar so še vedno pripravljeni menjati ponudnika ali izdelek. Odjemalci so lahko
tudi ravnodušni ali rahlo nezadovoljni, vendar jih je še mogoče prepričati v nakup ob
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nekaterih izboljšavah, podjetja pa poznajo tudi izjemno nezadovoljne odjemalce, katerih na
nikakršen način ne morejo prepričati v nakup izdelka.
3.2 Pomen zadovoljstva odjemalcev za podjetje
Podjetja in ponudniki storitev (z izjemo javne uprave) se na trgu srečujejo s konkurenco, ki jo
želijo prehiteti in preseči. Prav zato se podjetja večinoma obračajo proti odjemalcem in vse
bolj cenijo njihovo zadovoljstvo. Vsako podjetje oziroma organizacija si namreč prizadeva, da
bi bila vodilna med ponudniki enakih izdelkov ter imela največji tržni delež, saj lahko na tak
način maksimizira svoj dobiček. Odjemalci bodo namreč le z visoko mero zadovoljstva svoj
nakup ponovili in le na tak način se lahko vzpostavi lojalnost produktom, blagovnim
znamkam in podjetjem. Nasprotno bodo namreč odjemalci, ki z izdelkom ali s storitvijo niso
bili popolnoma zadovoljni, lahko na trgu, polnem podobnih izdelkov, hitro našli drugega, bolj
ustreznega ponudnika. Merjenje zadovoljstva odjemalcev je torej nujno za uspešno poslovanje
podjetij.
Alghwery in Bach (2014) zagovarjata, da je zadovoljstvo odjemalcev ključno za obstoj in
preživetje podjetja v prihodnosti. Nadalje Anderson, Fornell in Lehmann (1994) ugotavljajo,
da je zadovoljstvo odjemalcev neposredno povezano z donosom podjetja. Na primeru
Švedske dokazujejo, da zvišanje zadovoljstva odjemalcev za povprečno eno točko na letni
ravni predstavlja kar 7,84 milijonov dolarjev neto povišanega donosa podjetja. Glede na
povprečne donose obravnavanih podjetij avtorji ugotavljajo, da gre za kar 11,5 odstotno
povišanje v letnih donosih. Pri tem pa avtorji opozarjajo, da te posledice niso vidne takoj, pač
pa gre za dolgoročne učinke izboljšanja zadovoljstva odjemalcev. Višji donosi so namreč
posledica ponovnih nakupov kot tudi rezultat večjega zadovoljstva in se izkažejo šele po
preteku določenega časa.
Podjetja morajo zato zadovoljstvo odjemalcev upoštevati predvsem dolgoročno, v prvi vrsti
pa morajo upoštevati dolgoročne učinke sprememb, ki jih uveljavljajo. Tako, kot zagovarjajo
avtorji, mora biti denarni vložek v izboljšanje zadovoljstva odjemalcev viden predvsem kot
investicija v prihodnje povečanje pritoka denarja v podjetje. Mnogo podjetij namreč vložek v
povečanje zadovoljstva vidi kot strošek podjetja.
Nadalje Anderson, Fornell in Lehmann (1994) ugotavljajo, da ima večje zadovoljstvo
odjemalcev posledico tudi v večjem tržnem deležu podjetja. Podjetja, ki delujejo na manjših
nižjih tržah se namreč soočajo z odjemalci, ki imajo bolj specifične želje kot podjetja, ki
delujejo na velikih trgih. Ta se soočajo z več različnimi vrstami odjemalcev, ki imajo različne
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preference, potrebe in želje. Kot poudarjajo avtorji, je večji tržni delež zgolj dolgoročna
posledica večjega zadovoljstva odjemalcev, na kratek rok se namreč lahko kažejo drugačne
slike, saj se izdelek približuje drugim uporabnikom.
Kljub raziskavam v prid zadovoljstva odjemalcev pa nekateri avtorji (Bansal in Gupta v Singh
2006) opozarjajo, da zgolj zadovoljstvo ni dovolj, vzpostaviti se mora namreč izjemno
zadovoljstvo, ki vodi v lojalnost odjemalcev. Kot zagovarja Singh (2006), lahko le
vzpostavitev lojalnosti odjemalcev vzpostavi prednost podjetja pred konkurenco. S tem se
vzpostavi tudi krog reklame preko ustnega izročila odjemalcev. Avtorji namreč svarijo, da
zgolj osredotočenost na zadovoljstvo odjemalcev lahko povzroči, da začnejo odjemalci
dojemati izdelek ali storitev kot minimum. Po raziskavi Lentinena (v Singh 2006) je med 65
in 85 odstotkov odjemalcev, ki so nedavno zamenjali ponudnika, zagotovilo, da so bili s
prejšnjim izdelkom ali storitvijo zadovoljni, večina teh odjemalcev pa je ponudnika zamenjala
zaradi tega, ker je konkurenčni ponudnik ponudil nove priložnosti, nižje cene ali pa so si le
želeli nekaj novega. Odjemalci bodo tako zadovoljni tako dolgo, dokler bodo njihova
pričakovanja dosežena, lojalni pa bodo takrat, ko bodo prepričani, da pri tem ponudniku
dobijo najboljšo možno storitev ali izdelek.
3.3 Pričakovanja in zaznave odjemalcev
Kot smo opredelili že v prejšnjih poglavjih, so pričakovanja odjemalcev in njihove zaznave
ključne za njihovo (ne)zadovoljstvo z izdelkom ali s storitvijo. Podjetja morajo namreč vedeti,
kaj odjemalci pričakujejo, da bodo tem pričakovanjem kar najbolj ugodili in s tem izboljšali
odjemalčevo zadovoljstvo. Na drugi strani je ključen odziv odjemalcev glede njihove izkušnje
z izdelkom ali s storitvijo, kar morajo podjetja vključevati v svoj razvoj.
Odjemalec se za nakup odloči z namenom, da zadovolji svoje potrebe, hkrati pa ob tem
izoblikuje pričakovanja, kakšno bo njegovo stanje po nakupu. Pri tem lahko odjemalec
pričakuje, da bo rezultat nakupa idealno stanje, lahko pričakuje stanje glede na dosedanje
zbrane informacije, lahko pričakuje sprejemljivo stanje, ko so njegove potrebe komaj
zadovoljene, odjemalec pa lahko ima tudi pričakovanja, do česa vse je upravičen na podlagi
nakupa izdelka (Halsted v Perš 2015). Ta pričakovanja odjemalca so odvisna od njegovih
osebnostnih značilnosti, njegovih preteklih izkušenj, od oglaševanja samega izdelka ali
storitve in od mnenja drugih odjemalcev. Ta pričakovanja se razvijejo že v prednakupni fazi,
a se ohranijo vse do ponakupne faze in nato vplivajo na nadaljnje nakupe tega izdelka.
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Pri tem poznamo več vrst pričakovanj. Kot navaja Potočnik (2000), imajo odjemalci
objektivna pričakovanja, ki predstavljajo povprečno raven kakovosti, to raven pa odjemalci
oblikujejo na podlagi informacij. Raven pričakovanj je skupna večini odjemalcev. Nadalje
imajo odjemalci subjektivna pričakovanja, ki odražajo posameznikova lastna mnenja in
občutke glede ravni storitve ali kakovosti izdelka. Nazadnje so tu še idealna pričakovanja, ki
so pričakovanja vsakega odjemalca o najboljši možni storitvi ali izdelku. Ta pričakovanja
lahko hierarhično razdelimo, pri čemer bo izpolnjeno idealno pričakovanje sprožilo
navdušenje, izpolnjeno objektivno pričakovanje sproži zadovoljstvo, nezadovoljstvo pa se
pojavi, kadar niso izpolnjena niti minimalno sprejemljiva pričakovanja odjemalca.
V ponakupni fazi odjemalec primerja dejansko delovanje izdelka ali opravljeno storitev s temi
pričakovanji ter na podlagi tega opredeli svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Pri tem je
seveda ključno, na kakšen način storitev ali izdelek zaznava. Zaznavanje je proces izbire,
organiziranja in interpretacije dražljajev iz okolja v smiselno celoto oziroma sliko ter daje
posamezniku možnost sprejemanja informacij in njihovo interpretacijo. Pri tem posamezniki
informacije vedno selekcionirajo na podlagi vedenja, stališč in pripisanega pomena
dražljajem. Zaznavanje je objektivno odvisno od dveh dejavnikov, posameznika, ki zaznava,
in okolja, ki ga posameznik zaznava. Notranji dejavniki, ki vplivajo na zaznavanje, pa so
predvsem kakovost čutil, znanja, čustva in izkušnje posameznika (Prodnik 2011).
V oglaševanju in pri prodaji izdelkov lahko dražljaje, ki jih odjemalci skozi zaznavanje
interpretiramo, opredelimo kot izdelek sam, njegovo embalažo, oglasno sporočilo ali reklamo
za izdelek. Dražljaje odjemalci zaznavajo skozi čutila, ti dražljaji pa v odjemalcu sprožijo
občutek. Ker smo posamezniki vsakodnevno izpostavljeni velikemu številu dražljajev, čutila
ne zaznavajo najmanjših razlik med posameznimi dražljaji. Samo zaznavanje ima tako tri
korake, in sicer izpostavljenost dražljajem, pozornost in interpretacija dražljajev.
Interpretacije dražljajev so drugačne pri vsakem posamezniku, saj na zaznavanje vplivajo tudi
predispozicije, motivi in izkušnje posameznika (Prodnik 2011).
Ker je zaznavanje izjemno selektivno, posamezniki aktivno iščejo prijetne dražljaje in se
izogibajo neprijetnim. Hkrati odjemalci pozornost nezavedno namenjajo predvsem tistim
dražljajem, ki so pomembni za zadovoljitev potreb, kar v praksi pomeni, da so posamezniki
bolj pozorni na oglase in izdelke, ki jih trenutno potrebujejo. Zaradi izjemnega števila
informacij pa lahko pride tudi do preobremenjenosti z informacijami, pri čemer je odjemalec
soočen s preveliko količino informacij in zato nanje ne more biti več pozoren. Kot še opozarja
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Prodnikova (2011), se lahko posamezniki prilagodijo na dražljaje, v kolikor so jim
izpostavljeni preveč pogosto.
Oglaševalske akcije so zato velikokrat osnovane prav na podlagi teorije o zaznavanju
odjemalcev. Tako na primer prodajalci izdelke fotografirajo na način, da spodbujajo mentalno
interakcijo odjemalcev, velikokrat uporabljajo fizično zelo privlačne modele, uporabljajo
različne pisave in poudarke znotraj stavkov in barve produktov.
Pri zaznavanju kakovosti izdelka pri samem nakupu igra veliko vlogo cena. Mnogi odjemalci
namreč pričakujejo, da so izdelki višjega cenovnega ranga bolj kakovostni kot cenejši izdelki.
Prav tako, predvsem pri prehrambnih izdelkih, veliko vlogo igra država izvora, saj mnogi
odjemalci pričakujejo boljšo kakovost izdelkov iz določene države. Kljub temu pa največjo
vlogo pri prehrambnih izdelkih še vedno predstavljajo neposredni občutki ob zaznavanju, kot
so okus, vonj in tekstura produkta. Kljub temu pa Agyekum (2015) ugotavlja, da imata pri
zaznavanju in ocenjevanju kakovosti izdelka najpomembnejši in največji učinek na odjemalca
ime znamke in njegova cena.
3.4 Ključni dejavniki zadovoljstva odjemalcev
Kot smo že omenili, so pričakovanja in zaznave odjemalcev dva izmed najpomembnejših
faktorjev, ki določata, v kolikšni meri bodo odjemalci zadovoljni z izdelkom ali s storitvijo.
Jasno pa je, da ne gre za edina dejavnika, ki vplivata na zadovoljstvo odjemalcev. Hanif,
Hafeez in Riaz (2010) med druge najpomembnejše dejavnike štejejo zaupanje v znamko
izdelka oziroma v podjetje, pravično ceno ter odnose prodajalcev ali izvajalcev z odjemalci.
Zaupanje v znamko se vzpostavi zgolj ob stalnem visokem zadovoljstvu strank z izdelkom in
je tesno povezano z lojalnostjo znamki. Odjemalci, ki zaupajo znamki in so ji lojalni, bodo
tako tudi v večji meri zadovoljni z njo. Nadalje je vprašanje pravičnosti cene zelo subjektivno
in je predvsem povezano s pričakovanji odjemalca in njegovim mnenjem, koliko je
pripravljen odšteti za določen izdelek. Prav tako so izjemnega pomena odnosi med odjemalci
in prodajalci ali izvajalci storitev. Stranke namreč poleg izdelka ocenjujejo tudi osebe, ki
izdelek prodajajo oziroma izvajajo storitev. Tako ocenjujejo njihov videz, njihovo obnašanje,
prijaznost in informacije. Odjemalci namreč velikokrat od osebja ne pričakujejo zgolj
prodajnega odnosa, pač pa cenijo strokovno informiranje in svetovanje.
Mnogi avtorji navajajo tudi druge dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo odjemalcev. Tako sta
pri odjemalcih, ki kupujejo fizične izdelke, izjemnega pomena lokacija in sam prodajni
prostor. Boljša kot je lokacija za odjemalca, večja je verjetnost zadovoljstva odjemalca. Pri
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tem je bolj kot fizična lokacija prodajalne pomembna njegova dostopnost (bližina javnega
prevoza, možnost parkirnih prostorov, dostopnost za invalide) in odpiralni čas trgovine.
Odjemalci pa bližino trgovine vrednotijo drugače glede na vrsto izdelkov, ki jo kupujejo.
Kadar gre za izdelke nižjega cenovnega razreda, ki jih odjemalci kupujejo zelo pogosto, je
lokacija prodajalne bolj pomembna kot pri prestižnih izdelkih, ki se jih kupuje manj pogosto.
Nadalje je pomembna sama urejenost prodajalne, in sicer čistost, prostornost in ustrezanje
ciljni publiki. Pretiran hrup, neustrezna svetloba ali gneča lahko namreč povzročijo
nezadovoljstvo odjemalcev.
Med drugim lahko na zadovoljstvo odjemalcev vplivajo tudi ponudba, cena in storitve. Večja
kot je ponudba, večja je možnost, da bodo odjemalci našli, kar potrebujejo, in bodo
zadovoljni. Prav tako poleg prej omenjene pravičnosti cene na zadovoljstvo odjemalcev
vpliva tudi dejanska cena za odjemalca. Sem spada še strošek odjemalca, da kupi izdelek
oziroma koristi storitev (čas, zbiranje informacij, dostopnost). Mnoga podjetja in trgovine
uveljavljajo še dodatne storitve za izboljšanje zadovoljstva odjemalcev, sem pa spadajo
različne plačilne ugodnosti, možnosti dostave, menjave in garancije ter različni načini
nagrajevanja zvestobe (kartice, zbiranje točk, popusti). S tem se ustvarja dodana vrednost
ponujenemu blagu, ki lahko pozitivno vpliva na zadovoljstvo odjemalcev (Gorše 2007).
3.5 Metode spremljanja in merjenja zadovoljstva
Merjenje zadovoljstva odjemalcev je izjemnega pomena za podjetja iz več različnih razlogov.
Kot pojasnjuje Vavra (1992), je zadovoljstvo odjemalcev eden najboljših pokazateljev
kakovosti izdelka. Zadovoljstvo pa je potrebno spremljati skozi celotno poslovanje. Preko
merjenja zadovoljstva namreč podjetje dobi povratno informacijo o kakovosti izdelka, mnenju
odjemalcev ter stanju na trgu, hkrati pa z merjenjem zadovoljstva podjetje sporoča
odjemalcem, da jim je njihovo mnenje pomembno ter se trudijo ustvariti izdelek, ki bo
ustrezal njim.
Zadovoljstvo odjemalcev lahko podjetja spremljajo na različne načine. Prav gotovo sta obseg
prodaje oziroma trend obsega prodaje in nižji stroški pridobivanja odjemalcev velika
pokazatelja zadovoljstva odjemalcev. Zadovoljstvo se namreč kaže preko različnih
indikatorjev, saj so izjemno zadovoljni odjemalci pripravljeni plačati več za enak izdelek,
imajo večjo toleranco za napake, manj so občutljivi na akcije in nagovarjanje konkurence ter
izražajo večjo mero lojalnosti do znamke. Posledično to za podjetje pomeni nižje dolgoročne
stroške poslovanja, ugled znamke in izdelkov pa raste.
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A pomembno je poznati tudi dejansko mnenje odjemalcev, saj kljub vedno večjemu prometu
ni nujno, da je večina kupcev izjemno zadovoljnih. Kot pojasnjuje Vavra (1992), se namreč
večina nezadovoljnih odjemalcev nikoli ne pritoži in ne poda kakršnih koli povratnih
informacij. Po nekaterih podatkih se le pet odstotkov nezadovoljnih odjemalcev pritoži
podjetju. Na tak način podjetje nima jasne slike o zadovoljstvu odjemalcev, zato je
pomembno opravljati tudi neposredne raziskave zadovoljstva odjemalcev. Podjetja se pri tem
vedno pogosteje zatekajo k zunanjim, objektivnim raziskavam, ki dajejo najbolj verodostojne
podatke.
Med najpogostejše metode merjenja zadovoljstva odjemalcev spadajo mehanizmi pritožb in
pohval, ki jih izvajajo podjetja sama v neposrednem stiku z odjemalci, kamor lahko ti
(prostovoljno) zapišejo ali izrazijo pohvale in kritike. Vedno pogosteje se uporabljajo tudi
mehanizmi navideznega nakupovanja, pri čemer (navadno) zunanja agencija opravi nakup kot
povprečna stranka, vendar je celoten namen nakupa ocenjevanje osebja, ponudbe in storitve
samega nakupa, rezultate pa nato dobijo vodje trgovin. Najbolj razširjena metoda merjenja
zadovoljstva odjemalcev pa so še vedno ankete in intervjuji odjemalcev. Pri tem pa je
potrebno razumeti občutljivost teh instrumentov in jih upoštevati pri izvedbi.
Peterson in Wilson (1992) opozarjata, da so ankete, ki so bile opravljene osebno, izmerile kar
12 odstotkov višje zadovoljstvo z enakim izdelkom kot tiste, ki so bile opravljene preko spleta
ali pošte. Prav tako lahko rezultati ankete variirajo glede na način, na kakršnega so odgovori
zastavljeni. Kot pojasnjujeta avtorja, bo raven zadovoljstva odjemalcev nižja, kadar bodo ti
vprašani, kako nezadovoljni so z izdelkom. Nasprotno bo njihovo zadovoljstvo povprečno
višje, kadar jih anketa sprašuje, kako zadovoljni so z izdelkom. Nadalje sta pomembna vrstni
red vprašanj in časovna komponenta opravljanja raziskave, saj so mnenja najbolj intenzivna
neposredno po nakupu in so vedno manj intenzivna, ko preteče več časa po nakupu. Prav tako
je potrebno raziskavo usmeriti v pravilno občinstvo, in sicer v ciljno skupino podjetja oziroma
izdelka.
Podjetja, ki svoje poslovanje osnujejo na zadovoljstvu odjemalcev, le-to preverjajo na več
ravneh. Zanimajo jih tako subjektivni kot objektivni podatki o zadovoljstvu na mikro in
makro ravni skozi daljše časovno obdobje. Le na ta način namreč lahko dobijo realno sliko
zadovoljstva odjemalcev ter na podlagi tega razvijajo svoje izdelke in izboljšujejo svoje
storitve.
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4

USPEŠNOST PODJETJA

Glavni cilj vsakega podjetja je ustvarjati dobiček. A uspešnost podjetja ni odvisna zgolj od
višine dobička, ki ga ustvari podjetje. Dobiček v preteklem časovnem obdobju ne pomeni, da
bo podjetje enako uspešno tudi v prihodnosti, zato podjetja spremljajo veliko različnih
kazalnikov uspešnosti skozi daljša časovna obdobja, hkrati pa se skušajo na te podatke
odzivati s spremembami, ki bi njihovo poslovanje še izboljšala.
4.1 Opredelitev uspešnosti podjetja
Najbolj osnovna definicija uspešnosti podjetja je njegova zmožnost doseganja in preseganja
zastavljenih ciljev. Pri tem veljajo osnovna načela ekonomije, saj mora podjetje, da bi bilo
uspešno, najti odgovore na to, kako doseči zastavljene cilje s čim manj vložka, hkrati pa bi
morali dobiti kar najboljše rezultate. Tako je cilj vsakega podjetja uspešno poslovanje,
uspešnost podjetja pa je pogosto izenačena s poslovno uspešnostjo. Samo poslovanje se prične
s postavljanjem ciljev, nato pa so na vrsti menedžerji, ki vodijo podjetje na način, da te cilje
uresničuje. Tržni delež, dobiček, inovacije in storitve so le nekateri izmed možnih
pokazateljev poslovne uspešnosti podjetja.
Kot pojasnjuje Pučko (2001), lahko uspešnost podjetja razumemo preko dveh kazalnikov, in
sicer preko računovodskih izkazov in preko ekonomskega uspeha poslovanja. Pri tem se
računovodsko izkazana uspešnost običajno nanaša na krajša časovna obdobja in ne prikazuje
celotnega stanja podjetja. Ekonomski uspeh poslovanja lahko prikažemo kot razliko med
končno vrednostjo lastniškega kapitala in začetnim vložkom. Načeloma je takšen ekonomski
uspeh mogoče prikazati samo, kadar gledamo na celotno obdobje obstoja določenega podjetja.
Prav zaradi problematičnosti ugotavljanja ekonomskega poslovanja podjetja pa je pogostejše
izkazovanje uspešnosti prav preko računovodskih izkazov.
Uspešnost podjetja pa je moč razumeti na še več različnih načinov. Najpogosteje se za
uspešno podjetje smatra podjetje, ki ustvarja dobiček, je poslovno uspešno, ima pozitivno
vrednost na trgu ter te kazalnike vzdržuje preko daljšega časovnega obdobja. A kot opozarjajo
avtorji, lahko uspešnost podjetja razumemo tudi na drugačne načine. Russel (2014) poleg
poslovne uspešnosti navaja tudi etično komponento in legalnost podjetja ter njegovega
poslovanja kot kazalnik uspešnosti. Kot poudarja, mora podjetje nujno poslovati zakonito, da
se ga lahko smatra za uspešnega, saj nezakonito pridobljen dobiček izgine v trenutku, ko je
ugotovljena goljufija. Podobno je tudi z etičnostjo poslovanja, saj le podjetja, ki poslujejo
etično, dejansko ustvarjajo vrednost in je zgolj ne prenašajo. Prav tako mora biti uspešno
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podjetje neodvisno od lastnikov in zmožno vzdrževati poslovanje. Kot še dodaja Russel
(2014), se podjetje ne more smatrati za uspešno, če ga ni moč prodati.
Suttle (2016) opredeljuje kot glavne kazalnike uspešnosti podjetja poleg ustvarjanja dobička
tudi visoko kakovost izdelkov, lojalne odjemalce, zavedanje in poznavanje znamke s strani
širše množice in družbene prispevke. Kot navaja avtor, večina uspešnih podjetij namreč vrača
družbi in pozitivno prispeva k razvoju družbe, v kateri posluje. Sem predvsem spadajo
dobrodelne aktivnosti, sponzorstva in programi mentorstva.
4.2 Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost podjetja
Dejavniki uspešnega poslovanja podjetja so tesno povezani s samimi kazalniki uspešnosti
podjetja predvsem, kadar gre za nefinančne kazalnike uspešnosti. Kljub temu pa je moč
določiti glavne dejavnike, ki vplivajo na uspešno poslovanje podjetja. Na najbolj osnovni
ravni v podjetju ima izjemen pomen klima med zaposlenimi, saj ta neposredno vpliva na
produktivnost zaposlenih in posledično na poslovanje podjetja. Dobro sodelovanje med
zaposlenimi in med vodjo ter zaposlenimi, uspešen sistem nagrajevanja in motivacije
zaposlenih ugodno vplivajo na produktivnost zaposlenih. Pri vzpostavljanju ugodne klime v
podjetju je izjemno pomemben tudi stil vodenja, ki ga izberejo vodilni. Čeprav v povprečnem
podjetju navadno voditelji ne izvajajo zgolj enega tipa vodenja, ampak gre za kombinacijo
stilov vodenja, zato je posledično tudi klima v povprečnem podjetju v nekaterih aspektih
ugodna, v drugih pa neugodna.
Podjetje pa vedno posluje v določenem okolju in času, zato nanj vplivajo tudi zunanji
dejavniki. Izjemnega pomena je predvsem gospodarska klima okolice, v kateri posluje,
predvsem na poslovanje vplivajo gospodarske in finančne krize, ki navadno negativno
vplivajo na poslovanje podjetij. Podobno na poslovanje podjetij vplivajo tudi politične krize,
naravne nesreče in tehnološke spremembe, ki v družbi vplivajo na celotno gospodarstvo in s
tem tudi na poslovanje podjetij (Mosley 1996).
Poslovanje podjetja je seveda močno odvisno od višine sredstev, ki jih ima podjetje na voljo.
Tako na uspešnost lahko vpliva že sama organizacija podjetja ter dostopnost do različnih vrst
investicij in uspešnost pri pridobivanju investicij. Nadalje na uspešnost podjetja vplivajo
oglaševalske in marketinške strategije, delež denarja, ki ga je podjetje sposobno nameniti za ta
namen in seveda drugi načini, preko katerih si lahko pridobi prednost pred konkurenco. Pri
tem na poslovanje vpliva tudi trg, na katerem se podjetje nahaja, čeprav je v času globalizacije
trg bolj razširjen in imajo podjetja več možnosti.
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Kadar gre za manjša podjetja, avtorji in organizacije, kot je U.S. Small Business
Administration, zagovarjajo, da so osebnostne lastnosti lastnika majhnega podjetja eden
izmed najpomembnejših dejavnikov uspešnosti podjetja. Kot ugotavljajo, so majhna podjetja
uspešna, v kolikor je lastnik zagnan, obvlada komunikacijo z ljudmi, je tehnično sposoben za
delo, ki ga opravlja, ter je sposoben razmišljanja in kreativnosti (Huebsch 2016). Lastnik
malega podjetja mora biti zagnan in osredotočen na uspeh ter sposoben delovanja pod
nenehnim pritiskom in sprejemati racionalne odločitve.
Kot precej nenavaden dejavnik uspešnosti podjetja pa po raziskavi Kauffman Foundation iz
2009 (v Huesch 2016) opredeljujejo prav podjetniki sami. Kar 73 odstotkov jih je odgovorilo,
da je eden izmed najpomembnejših dejavnikov uspešnosti podjetja sreča. Veliko dobrih
poslovnih odločitev in sodelovanj se namreč sklene med naključnim mreženjem vodilnih ali
preko naključno ponujenih priložnosti. Še bolj kot sreča pa je pomembno prilagajanje družbi
in spremembam v njej. Jasno je namreč, da podjetje, ki se ukvarja s prodajo VHS kaset leta
2016, ne more izkoristiti vseh svojih potencialov, ki jih je lahko pred dvajsetimi leti.
Condar (2016) opredeljuje še nekaj dodatnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost oziroma
neuspešnost podjetij. Kot navaja, namreč mnogo podjetij propade zaradi podcenjevanja
začetnih stroškov pri začetku poslovanja. Prav tako je izjemnega pomena zaposlovanje pravih
in kompetentnih ljudi ter zanašanje na pomoč drugih, ki niso neposredno vpleteni v
poslovanje podjetja.
Vedno bolj pomembna v mnogih podjetjih pa je inovativnost. Gre za dejavnik uspešnosti, ki
postaja vedno pomembnejši. V prvi vrsti gre tukaj za inovativnost ob nastanku podjetja, ko se
podjetje odloči za izdelek, katerega bo ponujalo na trgu. Pri tem je pomembno, da gre za nov
izum izdelka ali pa za izboljšavo že obstoječega. Proces inovacije pa se nikakor ne zaključi
pri vzpostavitvi izdelka. Uspešna podjetja morajo nenehno vlagati v nova znanja, tehnologijo,
spremembo obstoječih izdelkov in ponujanje nečesa novega. Trg in družba se nenehno
spreminjata in le z ustrezno inovacijo in razvojem lahko podjetje temu tudi sledi in posluje
uspešno. Veliko podjetij pa v inovacije ne vlaga veliko denarja in pozornosti, saj gre za
dolgoročno aktivnost, rezultati inovacij pa niso znani kmalu. Inovativnost zato spada v
strateški načrt poslovanja podjetja. Inovativno podjetje ustvarja okolje, kjer je učenje
spodbujano in kjer ima svoj prostor tudi eksperimentiranje. Preko inovacij se podjetju
ponujajo nove možnosti za širjenje poslovanja ali njegovo preusmerjanje (Nigel 2004).
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4.3 Merjenje uspešnosti podjetja
O merjenju uspešnosti podjetja govorimo takrat, kadar preko točno določenih enot in
kazalnikov s primernim orodjem ugotavljamo uspešnost podjetja. Ker je uspešnost podjetja
zelo širok pojem, pa podjetja mnogokrat uspešnost tudi ocenjujejo na podlagi različnih
kazalnikov. Po analizah navadno sledi presojanje, preko katerega se vrednote analize
ovrednoti in ugotovi dejansko uspešnost podjetja. Pri tem podjetja velikokrat uporabljajo
primerjalne analize in primerjajo svojo uspešnost z uspešnostjo konkurentov in drugih
podjetij.
Večina podjetij kazalnike uspešnosti spremlja venomer, zato ne gre za enkratna merjenja, pač
pa gre za redno spremljanje uspešnosti podjetja. Pri tem uporabljajo tako finančne kot
nefinančne kazalnike. Eden najpomembnejših razlogov za spremljanje uspešnosti je skrb
investitorjev v stanje njihove naložbe. Zanima jih namreč, ali se jim bo naložba obrestovala,
zaradi česar je eden izmed pomembnejših meril uspešnosti podjetja tako imenovana
dobičkonosnost naložbe oziroma return of investment. Izračuna se kot neto dobiček deljeno z
višino investicije. Visok indeks dobičkonosnosti pomeni, da je dobiček po investiciji boljši od
stroškov, zaradi česar je bila investicija uspešna. Kljub razsežnosti uporabe tega instrumenta
pa gre v tem primeru za kratkoročno analizo in ne predstavlja dejanske uspešnosti podjetja
skozi njegovo celotno poslovanje. Prav tako je zaradi preprostosti formule velika možnost, da
se ne upoštevajo vsi dejavniki, ki jih analiza uspešnosti zahteva, zaradi česar so rezultati lahko
neverodostojni.
Drugi najpogostejši kazalnik, ki ga podjetja uporabljajo za izkazovanje uspešnosti, je
donosnost kapitala, ki se izračuna kot količnik med čistim dobičkom in povprečnim stanjem
kapitala. Ta kazalnik je navadno najpomembnejši prav za lastnike podjetja, saj prikaže, koliko
dobička lahko posamezno podjetje ustvari glede na vire, ki jih pridobi od družbenikov ali
delničarjev. Ta količnik je dober pokazatelj poslovanja podjetja, saj se na podlagi njega
odloča o izboljšanju poslovanja, hkrati pa lastniki ugotavljajo, ali je še vredno vlagati v tako
podjetje (Šimonka 2016).
Kot velika pokazatelja uspešnosti podjetja sta tudi likvidnost in solventnost podjetja, ki poleg
trenutnega stanja do neke mere kažeta tudi vpogled v poslovanje podjetja v prihodnosti.
Likvidnost podjetja se računa kot razmerje med trenutnimi sredstvi minus trenutne obveznosti
ter vsemi sredstvi in meritvami, kako hitro lahko podjetje zbere denar. Solventnost pa je
razmerje med neto dobičkom z amortizacijo in vsemi obveznostmi skupaj z meritvami, kako
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uspešno je podjetje pri plačevanju dolgov. Te meritve so lahko primerljive tudi z ostalimi
podjetji (Markgraf 2017).
Finančni kazalci uspešnosti podjetja se lahko točno uporabljajo le za dokazovanje uspešnosti
za pretekla časovna obdobja, na podlagi njih pa vodstvo podjetja sprejema zelo pomembne
odločitve. Vsekakor pa zgolj merjenje uspešnosti z različnimi količniki ni dovolj, potrebno je
namreč te vrednosti ovrednotiti in povezati s cilji podjetja ter na podlagi tega določiti
uspešnost podjetja. Pri tem podjetja upoštevajo tudi mnoge subjektivne meritve, kot so tržni
delež, višina plač in trend rasti plač uslužbencev, kakovost storitev in zadovoljstvo
odjemalcev. Zgolj kratkoročni finančni kazalci namreč niso dovolj za ustrezno ocenjevanje
uspešnosti podjetja, ki bi omogočalo kar najboljši razvoj podjetja.
Kaplan in Norton (2000) sta zato razvila model ocenjevanja uspešnosti podjetja, ki vključuje
več različnih aspektov poslovanja podjetja. Uravnotežen sistem kazalnikov sta razvila
predvsem zato, ker je uporaba zgolj finančnih in računovodskih kazalnikov močno
pomanjkljiva. Ta sistem sicer še vedno postavlja finančne kazalnike v ospredje, vendar
zagovarja uporabo večjega števila kazalnikov, ki povezujejo tako finančno uspešnost kot tudi
poslovanje s strankami in področje notranjih procesov ter zaposlenih in sistema poslovanja. S
tem lahko podjetja ocenjujejo dolgoročno uspešnost podjetja. V sredini modela sta vizija in
strategija podjetja, izraženi v oprijemljivih ciljih, doseganje teh ciljev pa avtorja preverjata
skozi štiri skupine kazalcev uspešnosti. Tako preverjata poslovanje s strankami, kamor spada
tudi zadovoljstvo odjemalcev, ugled znamke, splošni finančni pokazatelji prodaje. Nadalje
preverjata finančne vidike poslovanja podjetja, učenje in rast, pri čemer se mora podjetje
vprašati predvsem, kako okrepiti sposobnost za izboljšave v podjetju. Nazadnje mora po
uravnoteženem sistemu kazalcev podjetje upoštevati tudi notranji poslovni proces, saj preko
teh procesov namreč zadovoljuje svoje delničarje in stranke. Ta model je precej splošen, saj
se neposredno merljivi kazalci znotraj modela prilagajajo glede na podjetje, njegovo
poslovanje, panogo in druge značilnosti. Predvsem na uspešnost podjetja vplivajo njegov
življenjski cikel, tržna usmerjenost, lastništvo in politika poslovanja. Prav tako so reakcije na
uspešnost podjetja oziroma poteze, ki jih vodstvo sprejme, glede na kazalnike uspešnosti,
drugačne kot glede na lastnosti podjetja (Kaplan, Norton 2000).
Tako so poleg finančnih meril uspešnosti podjetja vedno pogostejši in pomembnejši tudi
nefinančni kazalniki uspešnosti podjetja. Eden takih je prav gotovo merjenje zadovoljstva
odjemalcev, ki smo ga opredelili že v prejšnjih poglavjih. Uspešnejša podjetja vedno več
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pozornosti posvečajo tudi zadovoljstvu zaposlenih, njihovem mnenju in motivaciji ter vlagajo
v intelektualni kapital podjetja, ugled vodstva ter odnos med vodstvom in zaposlenimi. Tako
so vedno bolj pomembne organizacijske sposobnosti podjetja in management podjetja, ki je
vse bolj pomemben kazalnik uspešnosti podjetja.
Med druge nefinančne kazalnike, ki jih podjetja uporabljajo za merjenje uspešnosti, spadajo
tudi kakovost produkta in na kakšen način odjemalci razumejo produkt, zadovoljstvo
zaposlenih in njihova raven izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo ter sam sloves podjetja
kot delodajalca (Markgraf 2017).
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5

APLIKATIVNI DEL

5.1 Predstavitev podjetja AJM, okna-vrata-senčila, d. o. o
Danes se podjetja zaradi globalizacije, ki prinaša vedno večjo in cenejšo ponudbo, soočajo z
nepoznavanjem svojih kupcev kot tudi konkurence in okolja, v katerem delujejo. Da bi lahko
uspešno poslovali, po so te ene izmed stvari, ki jih podjetje pri svojem poslovanju močno
potrebuje. Da bi spoznali zunanje okolje, konkurenco, odjemalce, dobavitelje, morajo
pridobiti informacije iz teh področji in jih povezati v načrt, ki jih bo z uporabo različnih
strategij, primernih za njihovo podjetje, popeljal na nivo uspešnosti, ki si ga želijo. Za čedalje
več podjetij postaja uveljavitev upravljanja trženja, ki je naravnano v okolje, ena od bistvenih
nalog, kako se usmeriti na potrebe in želje odjemalcev, se zavarovati pred konkurenčnimi
nevarnostmi in se hitreje odzivati na spreminjajoči se trg.
Podjetje AJM sta leta 1991 ustanovila zakonca Janez in Marija Ajlec. Pri ustanovitvi sta
sodelovala še dva avstrijska partnerja, ki sta se kasneje, zaradi negotovih razmer, ki jih je
prinesel razpad Jugoslavije in osamosvojitvena vojna, iz posla umaknila. Ob ustanovitvi je
AJM zaposloval 8 ljudi. Z leti se je podjetje razvijalo na vseh področjih. Tako danes zaposluje
180 ljudi, dodatnih 80 pa s podjetjem sodeluje kot pogodbeni partner oziroma prodajni
zastopnik.
Svoj prvotni produkt, belo PVC okno, je podjetje sprva tržilo doma in v Avstriji. Danes pa
prodajni program, ki obsega PVC, lesena in ALU okna, balkonska vrata, PVC in ALU vhodna
vrata, zimske vrtove, senčila, police in druge dodatke, trži preko razvejane mreže prodajnih
zastopnikov po vsej Sloveniji in tudi v več evropskih držav. Najmočnejši tuji trgi, kjer ima
AJM tudi svoja hčerinska podjetja, so avstrijski, švicarski, italijanski in hrvaški. Prodajne
zastopnike pa ima tudi v Nemčiji, na Japonskem, v Južni Koreji in Rusiji.
AJM je danes izrazito izvozno naravnano podjetje, z okrog 25 odstotnim deležem izvoza. Je
eno od vodilnih razvojnih podjetij v panogi, tako doma kot v Evropi. Letni promet podjetja
obsega okrog 21 milijonov evrov.
Podjetje danes vodi druga generacija družine. Ustanovitelja sta se iz aktivnega vodenja
umaknila leta 2012.
Poslanstvo: »Tukaj smo, da izboljšujemo način gradnje in dvigujemo kakovost bivanja.«
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Njihovo poslanstvo je izdelovati energetsko varčno in okolju prijazno stavbno pohištvo
najvišje kakovosti za popolno zadovoljstvo kupcev in spodbujanje trajnostnega razvoja
okolja.
Cilji: Iskanje kakovostnih in inovativnih rešitev za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo je
eden izmed osrednjih ciljev podjetja v prihodnje. Zakaj? Tudi ali predvsem zaradi njihovega
slogana, ki je »Boljši pogled na svet«. Tega z njihovimi kakovostnimi izdelki, ki omogočajo
prihranek energije, želijo omogočiti sebi in tistim, ki pridejo za nami.
Vizija: »Ovire so povodi za nove zmage, zato nas prihodnosti ni strah!«
S poštenim odnosom do zaposlenih, poslovnih partnerjev in kupcev bomo postali vodilni
proizvajalec stavbnega pohištva v tem delu Evrope, ki bo v popolnosti izpolnjeval vse zahteve
sodobnega energetsko učinkovitega in okolju prijaznega načina bivanja.

5.2 Cilji in metode analize
Analiza kvantitativnih podatkov, pridobljenih z anketami, ima nekaj osrednjih ciljev:
−

analizirati splošno zadovoljstvo kupcev v letih 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016,

−

analizirati stopnjo zadovoljstva kupcev s posameznimi aspekti (zadovoljstvo s
prodajnim salonom, osebjem, kakovostjo izdelkov in montaže itd.),

−

primerjati stopnjo zadovoljstva glede na posamezna leta,

−

ugotoviti spreminjanje zadovoljstva kupcev v celotnem obdobju 2012−2016.

V letu 2012 je bilo 7.517 poslanih vprašalnikov, v letu 2013 jih je bilo 4.874, v letu 2014
3.958, v letu 2015 3.026 in v letu 2016 3.011 poslanih vprašalnikov. Vprašalniki so poslani na
naslove kupca oziroma naziv tistega, ki je naveden in podpisan na ponudbi. Pri tem spol in
starost ne igrata ključne vloge, saj podpisnik ni nujno tudi kupec. V našem primeru gre za
prodajo izdelkov (vrata, okna ipd.), ki so običajno »družinski nakup« oziroma posledica
skupne odločitve v gospodinjstvu.
Za analizo podatkov smo uporabili statistični program IBM SPSS 21.0 in Excel, ki je del
Microsoft Office 2010 paketa. Rezultati analize so prikazani v frekvenčnih tabelah, nekateri
so predstavljeni tudi grafično. Za ugotavljanje statistične značilnosti razlik med povprečnim
zadovoljstvom kupcev glede v obdobju petih let smo porabili analizo variance (ANOVA), za
primerjavo dveh posameznih let pa t-test za dva neodvisna vzorca. V zaključnem delu smo
predstavili še trende nihanja zadovoljstva kupcev in analizirali dobljene rezultate.
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5.3 Rezultati analize
V nadaljevanju predstavljamo rezultate analize anket, ki jih podjetje pošlje svojim strankam
kot del sklopa poprodajnih aktivnosti. Rezultati so predstavljeni za obdobje zadnjih petih let,
med 2012 in 2016.
Tabela 1: Odzivnost strank po regijah
Območje/leto

2016

2015

2014

2013

2012

1xxx (LJ)

77

77

168

191

237

2xxx (MB)

225

174

348

451

577

3xxx (CE)

19

18

50

54

54

4xxx (KR)

42

43

50

77

116

5xxx (NG)

18

9

30

28

22

6xxx (KP)

26

29

38

69

65

8xxx (NM)

5

1

2

2

3

9xxx (MS)

36

31

31

57

58

SKUPAJ

448

382

717

929

1.132

V vseh letih se je na anketo o zadovoljstvu odzvalo največ strank iz mariborske regije, sledi
pa ljubljanska. Ugotavljamo, da se je med leti 2012 in 2015 število anket znatno znižalo; iz
1.132 je padlo na le 382. V zadnjem preučevanem letu 2016 pa je ponovno nekoliko naraslo,
in sicer na 448.
Tabela 2: Kako so kupci izvedeli za podjetje?
Kako ste
izvedeli/leto
Na televiziji
V časopisih in
revijah
Prek spletnih
brskalnikov
Priporočilo od
znancev, prijateljev
DRUGO:
Službena vozila
Kupec povratnik
Jumbo panoji
Radio
Sejmi
Vožnja mimo
salona
Že poznam

2016

2015

2014

2013

2012

132
186

113
165

213
332

296
464

358
599

165

149

258

342

422

198

180

369

422

579

5
4
82
74
6
1

12
26
3
3
26
5

12
35
18
7
26
5

5
35
14
2
25
9

11
96
45
8
30
-

35

-

-

-
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Ugotavljamo, da kupci najpogosteje v vseh preučevanih letih za izdelke ali storitve podjetja
izvedo pri prijateljih ali znancih, dobijo priporočilo. Sledijo oglasi v časopisih in revijah,
spletni brskalniki in klasični oglasi na televiziji.
Tabela 3: Delež priporočil po letih
Delež
priporočil

2016
44,20 %

2015
47,12 %

2014
51,46 %

2013
45,42 %

2012
51,15 %

V Tabeli 3 so prikazani deleži kupcev, ki so izvedeli za podjetje oziroma naredili nakup na
osnovi priporočila, ki so ga dobili od prijateljev ali znancev. Največ kupcev je prišlo po
priporočilu znanca ali prijatelja v letu 2012 in 2014, najmanj pa v letu 2016.
Sledi predstavitev analize zadovoljstva kupcev z različnimi aspekti delovanja podjetja:
−

zadovoljstvo s prodajnim salonom,

−

zadovoljstvo z osebjem,

−

zadovoljstvo s kakovostjo izdelkov,

−

zadovoljstvo s kakovostjo montaže izdelkov,

−

zadovoljstvo z monterji.

5.3.1 Analiza zadovoljstva s prodajnim salonom
Tabela 4: Ocena velikosti prodajnega salona
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

67

62

145

148

275

Ocena 1 – nezadovoljivo

2

2

5

6

4

Ocena 2 – zadovoljivo

4

9

19

32

16

Ocena 3 – dobro

62

67

92

133

146

Ocena 4 – zelo dobro

150

112

215

298

333

Ocena 5 – odlično

163

130

247

312

359

Povprečna ocena:

4,23

4,12

4,18

4,12

4,20

V zgornji tabeli so predstavljene ocene zadovoljstva z velikostjo prodajnega salona glede na
leto. Iz tabele lahko vidimo, da je najvišje povprečno zadovoljstvo kupcev z velikostjo
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prodajnega salona v letu 2016, sledita leti 2012 in 2014. Razlike med leti so majhne, med
najvišje in najnižje ocenjenim letom znašajo le 0,11 ocene. Za ugotavljanje statistične
značilnosti razlik med povprečnim zadovoljstvom posameznih let smo izvedli še analizo
variance (ANOVA), ki je pokazala, da se statistično pomembno razlikuje leto 2016 od let
2013 in 2015, v katerih je bil rezultat najnižji. Če se osredotočimo na zadnji dve leti, lahko
ugotovimo, da je povprečno zadovoljstvo z velikostjo prodajnega salona v letu 2016
statistično značilno višje kot v letu prej.
Tabela 5: Ocena razporeditve prodajnega salona
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

75

63

152

157

281

Ocena 1 – nezadovoljivo

0

1

3

4

0

Ocena 2 – zadovoljivo

4

8

14

18

19

Ocena 3 – dobro

35

40

89

106

111

Ocena 4 – zelo dobro

163

125

221

322

345

Ocena 5 – odlično

171

145

244

322

377

Povprečna ocena:

4,34

4,27

4,21

4,22

4,27

V Tabeli 5 je predstavljeno zadovoljstvo strank z razporeditvijo prodajnega salona.
Ugotavljamo, da je najvišje zadovoljstvo v letu 2016, najnižje pa v letu 2014, razlika v
povprečni oceni znaša 0,13. Tudi tukaj smo izvedli analizo variance, saj smo želeli ugotoviti,
ali so te razlike statistično značilne. Rezultati kažejo, da obstaja statistično značilna razlika
(p < 0,05) v povprečnem zadovoljstvu med letom 2016 ter leti 2014 in 2013, kjer je bilo
zadovoljstvo z razporeditvijo prodajnega salona najnižje. Med letom 2015 in ostalimi leti
statistično značilne razlike na našem vzorcu kupcev ne obstajajo.
Tabela 6: Ocena urejenosti prodajnega salona
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

69

60

146

148

267

Ocena 1 – nezadovoljivo

0

0

2

3

2

Ocena 2 – zadovoljivo

2

4

5

5

1

39

Ocena 3 – dobro

23

27

53

66

67

Ocena 4 – zelo dobro

101

102

186

236

285

Ocena 5 – odlično

253

189

331

471

511

Povprečna ocena:

4,60

4,48

4,45

4,49

4,5

Tabela 6 predstavlja zadovoljstvo kupcev z urejenostjo prodajnega salona. Ugotavljamo, da je
povprečno zadovoljstvo z urejenostjo prodajnega salona v letu 2016 višje, kot je bilo v ostalih
letih. Analiza variance je pokazala, da obstaja statistično značilna razlika med letom 2016 in
ostalimi leti, zato lahko sklepamo, da se je povprečno zadovoljstvo kupcev v letu 2016
statistično značilno zvišalo glede na ostala preučevana leta.
Tabela 7: Ocena čistoče prodajnega salona
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

72

60

142

149

273

Ocena 1 – nezadovoljivo

0

0

2

3

2

Ocena 2 – zadovoljivo

2

3

3

4

0

Ocena 3 – dobro

9

14

21

44

26

Ocena 4 – zelo dobro

76

82

144

202

209

Ocena 5 – odlično

289

223

403

527

623

Povprečna ocena:

4,73

4,63

4,65

4,6

4,69

Tabela 7 prikazuje zadovoljstvo kupcev s čistočo prodajnega salona. Ugotavljamo, da je
najvišja povprečna ocena čistoče v letu 2016, najnižja pa je bila v letu 2013. Analiza variance
je pokazala, da statistično značilne razlike v povprečnem zadovoljstvu s čistočo prodajnega
salona ne obstajajo.
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Povprečne ocene zadovoljstva kupcev s posameznimi aspekti prodajnega salona so
predstavljeni v spodnjem grafikonu. Iz grafa lahko razberemo, da so v splošnem najvišje
ocene zadovoljstva glede čistoče, najnižje pa glede velikosti prodajnega salona.
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4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6
Velikost

Razporeditev
2016

Urejenost

2015

2014
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Čistoča

2012

Grafikon 1: Primerjava povprečnih ocen velikosti, razporeditve, urejenosti in čistoče prodajnih salonov med leti
2012 in 2016

5.3.2 Analiza zadovoljstva z osebjem
Tabela 8: Ocena dela komercialistov
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

7

3

32

26

33

Ocena 1 – nezadovoljivo

1

1

6

4

7

Ocena 2 – zadovoljivo

3

8

5

12

18

Ocena 3 – dobro

17

24

41

56

60

Ocena 4 – zelo dobro

88

103

177

260

286

Ocena 5 – odlično

332

243

462

571

729

Povprečna ocena:

4,69

4,53

4,57

4,53

4,56

V Tabeli 8 so predstavljene ocene zadovoljstva kupcev z delom komercialistov. Komercialisti
so pogosto tisti člen podjetja, ki imajo s strankami veliko stika in komunikacije, zato je nivo
zadovoljstva kupcev z njihovim delom in odnosom za podjetje izredno pomemben.
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Ugotavljamo, da je v letu 2016 najvišje povprečno zadovoljstvo, 4,69, in da je naraslo glede
na predhodna leta. Najnižje je bilo v letih 2013 in 2015 s povprečno vrednostjo 4,53. Analiza
variance potrjuje, da je razlika med letoma 2015 in 2016 statistično značilna (p < 0,05), zato
lahko podamo ugotovitev, da je v zadnjem letu zadovoljstvo kupcev z delom komercialistov
statistično značilno višje kot leto prej.
Tabela 9: Ocena dela merilcev
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

9

2

15

15

20

Ocena 1 – nezadovoljivo

4

2

10

8

14

Ocena 2 – zadovoljivo

4

9

8

19

17

Ocena 3 – dobro

19

20

44

68

77

Ocena 4 – zelo dobro

72

100

160

215

240

Ocena 5 – odlično

340

249

486

604

765

Povprečna ocena:

4,69

4,54

4,56

4,52

4,55

V Tabeli 9 so zajeti rezultati ocen zadovoljstva kupcev z delom merilcev. Merilci so
pomemben člen prodajnega postopka, saj njihova natančnost pri delu in stik s stranko
pomembno vplivata na število reklamacij in napak pri izdelkih. Ugotavljamo, da je v letu
2016 zadovoljstvo kupcev z delom merilcev najvišje, znaša 4,69, in je, podobno kot pri
zadovoljstvu z delom komercialistov, statistično značilno višje kot leto poprej; v 2015 je
znašalo 4,54.
Tabela 10: Ocena odzivnosti servisne službe
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

24

30

74

100

117

Ocena 1 – nezadovoljivo

5

7

11

15

28

Ocena 2 – zadovoljivo

10

12

14

23

27

Ocena 3 – dobro

26

28

43

63

79

Ocena 4 – zelo dobro

111

80

170

221

244

Ocena 5 – odlično

272

225

411

507

638
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Povprečna ocena:

4,5

4,43

4,47

4,43

4,41

Servisna služba je v stiku s kupcem pogosto še nekaj let po opravljenem nakupu. Kupcem je
na voljo za vprašanja in vso pomoč, ki jo potrebujejo pri vzdrževanju kupljenih izdelkov. Pri
morebitnih okvarah je najpomembnejša odzivnost servisne službe, zato je bilo v anketi to tudi
izpostavljeno. V Tabeli 10 so predstavljeni rezultati zadovoljstva z odzivnostjo servisne
službe. Rezultai kažejo, da je bilo najvišje zadovoljstvo kupcev v letu 2016, najnižje pa v letu
2012. Analiza variance kaže, da med povprečji za posamezno leto ne obstajajo statistično
značilne razlike.
Tabela 11: Ocena glede na konkurenco
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

8

11

41

27

43

Ocena 1 – nezadovoljivo

0

1

2

3

3

Ocena 2 – zadovoljivo

4

4

10

6

6

Ocena 3 – dobro

18

19

26

48

64

Ocena 4 – zelo dobro

136

142

259

326

383

Ocena 5 – odlično

282

205

385

519

634

Povprečna ocena:

4,58

4,47

4,49

4,50

4,50

V zadnjem delu anketnega vprašalnika so kupci ocenili še zadovoljstvo glede na konkurenco,
pri čemer nismo preverjali, katero konkurenco imajo v mislih. Gre le za splošen občutek
zadovoljstva, kadar je podjetje v primerjavi z drugim, ki ponuja podobne storitve in izdelke.
Ugotavljamo, da je najvišje zadovoljstvo kupcev v letu 2016, najnižje pa v letu pred tem, v
2015. Podobni rezultati so se pokazali že pri nekaterih predhodnih spremenljivkah. Tudi tukaj
je analiza variance pokazala, da obstaja statistično značilna razlika med leti 2016 in 2015
(p < 0,05), med ostalimi leti pa značilnih razlik ni (p > 0,05).
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Grafikon 2: Primerjava povprečnih ocen dela komercialistov, merilcev, odzivnosti servisne službe in dela glede
na konkurenco med leti 2012 in 2016

V grafikonu so prikazane povprečne ocene zadovoljstva z osebjem po letih. Razberemo lahko,
da je v letu 2016 povprečno zadovoljstvu kupcev nekoliko višje pri vseh analiziranih
spremenljivkah. Ugotavljamo tudi, da je bilo v povprečju leto 2015 najslabše, saj je na treh od
štirih analizirani spremenljivk v tem letu povprečno zadovoljstvo kupcev najnižje.
Povzamemo lahko tudi, da se v več primerih izkaže, da je povprečno zadovoljstvo kupcev v
letu 2016 statistično značilno višje kot leto pred tem. Natančnejšo analizo, primerjavo in
interpretacijo smo izvedli v nadaljevanju, po predstavitvi rezultatov.
5.3.3 Analiza zadovoljstva s kakovostjo izdelkov
Tabela 12: Ocena kakovosti oken
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

57

42

110

124

163

Ocena 1 – nezadovoljivo

0

1

0

0

2

Ocena 2 – zadovoljivo

0

1

1

5

1

Ocena 3 – dobro

9

11

13

26

15

Ocena 4 – zelo dobro

62

62

116

181

202

Ocena 5 – odlično

320

265

483

591

750

Povprečna ocena:

4,8

4,73

4,76

4,69

4,75
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V Tabeli 12 so prikazane povprečne ocene zadovoljstva kupcev s kakovostjo oken.
Ugotavljamo, da je najvišje zadovoljstvo ponovno v letu 2016, najnižje pa je bilo v letu 2013.
Med preostalimi leti sicer obstajajo razlike, vendar le-te niso statistično značilne.
Tabela 13: Ocena kakovosti vrat
2016

2015

2014

2013

2012

191

178

375

410

516

Ocena 1 – nezadovoljivo

0

0

0

0

1

Ocena 2 – zadovoljivo

1

1

1

4

6

Ocena 3 – dobro

9

10

17

24

20

Ocena 4 – zelo dobro

50

42

67

129

148

Ocena 5 – odlično

197

151

263

365

442

Povprečna ocena:

4,72

4,68

4,7

4,57

4,66

Neodgovorjeni

Tabela 13 prikazuje zadovoljstvo kupcev s kakovostjo vrat. Ugotavljamo, da je najvišje
zadovoljstvo ponovno v letu 2016, najnižje pa je bilo v letu 2013. Analiza variance kaže, da je
med leti 2016 in 2013 tudi statistično značilna razlika v povprečnem zadovoljstvu kupcev s
kakovostjo vrat.
Tabela 14: Ocena kakovosti senčil
2016

2015

2014

2013

2012

261

219

462

632

740

Ocena 1 – nezadovoljivo

0

0

1

3

7

Ocena 2 – zadovoljivo

0

1

1

4

3

Ocena 3 – dobro

11

12

24

30

16

Ocena 4 – zelo dobro

37

39

55

60

97

Ocena 5 – odlično

139

111

180

200

270

Povprečna ocena:

4,68

4,6

4,58

4,52

4,58

Neodgovorjeni
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V Tabeli 14 prikazujemo rezultate ocen zadovoljstva s kakovostjo senčil, ki so med najbolj
prodajanimi izdelki pri vrhu lestvice. Ugotavljamo, da med leti prihaja do razlik, in sicer
najvišje povprečno zadovoljstvo je v letu 2016, vendar te razlike niso statistično značilne.
Tabela 15: Ocena kakovosti zimskega vrta
2016

2015

2014

2013

2012

438

371

703

908

1085

Ocena 1 – nezadovoljivo

0

0

0

0

1

Ocena 2 – zadovoljivo

0

0

0

0

0

Ocena 3 – dobro

0

1

4

2

1

Ocena 4 – zelo dobro

2

3

1

7

20

Ocena 5 – odlično

8

7

15

12

26

Povprečna ocena:

4,8

4,55

4,52

4,48

4,46

Neodgovorjeni

V Tabeli 15 predstavljamo zadovoljstvo kupcev s kakovostjo zimskega vrta. Pri tem
vprašanju je vzorec, ki smo ga obdelali, precej manjši glede na ostale, saj je kupcev zimskega
vrta razmeroma malo. Ugotavljamo, da je najvišje povprečno zadovoljstvo v letu 2016, ko
znaša 0,80 in je povprečna ocena desetih kupcev. Najnižje je bilo v letu 2012, ko je znašalo
4,46, kar izraža oceno 48 kupcev. Zaradi majhnega in neuravnoteženega vzorca razlike v
povprečjih niso statistično značilne.
Tabela 16: Ocena kakovosti dodatnega asortimenta
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

58

341

677

859

990

Ocena 1 – nezadovoljivo

2

0

0

2

3

Ocena 2 – zadovoljivo

4

1

1

3

5

Ocena 3 – dobro

18

2

4

6

9

Ocena 4 – zelo dobro

71

9

11

14

33

Ocena 5 – odlično

295

29

30

45

93

Povprečna ocena:

4,67

4,61

4,52

4,39

4,45
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V Tabeli 16 je prikazano povprečno zaovoljstvo s kakovostjo dodatnega asortimenta.
Opazimo lahko, da se je nakup dodatnega asortimenta v letu 2016 zelo povečal, kar je
povezano tudi z dodatno ponudbo in širjenjem možnosti podjetja. Ugotavljamo, da je najvišje
zadovoljstvo v letu 2012, ko je znašalo 4,67, in najnižje v letu 2013, ko znaša 4,39.
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Grafikon 3: Primerjava povprečnih ocen kakovosti oken, vrat, senčil, zimskega vrta in dodatnega asortimenta
med leti 2012 in 2016

V zgornjem grafikonu je grafični prikaz zadovoljstva kupcev s kakovostjo posameznih
izdelkov med preučevanimi leti. Ugotavljamo, da je, povprečno gledano, najvišje
zadovoljstvo s kakovostjo oken, sledijo pa vrata. Pri tem opazimo visoko zadovoljstvo s
kakovostjo zimskega vrta v letu 2016, kar je podrobneje prikazano v Tabeli 15. Le ena izmed
ocen (zadovoljstvo z dodatnim asortimentom v letu 2013) je nižja od 4,4.
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5.3.4 Analiza zadovoljstva s kakovostjo montaže
Tabela 17: Ocena kakovosti montaže oken
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

58

47

110

135

180

Ocena 1 – nezadovoljivo

2

5

3

10

7

Ocena 2 – zadovoljivo

4

0

7

7

14

Ocena 3 – dobro

18

16

35

50

36

Ocena 4 – zelo dobro

71

81

127

172

213

Ocena 5 – odlično

295

233

441

554

683

Povprečna ocena:

4,67

4,6

4,62

4,58

4,63

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da je bil najvišje zadovoljstvo z montažo oken v letu 2016,
najnižje pa v letu 2013. Pri tem smo naredili tudi analizo variance, ki med povprečnimi
ocenami zadovoljstva kupcev z montažo oken med leti 2012 in 2016 ni pokazala statistično
značilnih razlik. Ugotovimo lahko, da je v vseh letih največ ocen 5 – odlično, sledijo ocene 4
– zelo dobro, znatno manj pa je nižjih ocen.
Tabela 18: Ocena kakovosti montaže vrat
2016

2015

2014

2013

2012

192

180

381

410

520

Ocena 1 – nezadovoljivo

1

2

4

5

4

Ocena 2 – zadovoljivo

1

4

2

6

8

Ocena 3 – dobro

12

9

19

33

19

Ocena 4 – zelo dobro

49

47

63

119

144

Ocena 5 – odlično

193

140

254

356

438

Povprečna ocena:

4,69

4,58

4,64

4,57

4,64

Neodgovorjeni

Podobno lahko ugotovimo pri pregledu ocen zadovoljstva z montažo vrat. Kupci so bili
najbolj zadovoljni v letu 2016, najmanj pa v letu 2013. Med tema dvema letoma obstaja tudi
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statistično značilna razlika, saj je v analizi variance z uporabljenim post-hoc preizkusom p <
0,05. Tudi tukaj prevladujejo ocene 5 – odlično, sledijo jim pa ocene 4 – prav dobro.
Tabela 19: Ocena kakovosti montaže senčil
2016

2015

2014

2013

2012

264

220

468

632

750

Ocena 1 – nezadovoljivo

1

1

2

3

6

Ocena 2 – zadovoljivo

2

1

5

4

5

Ocena 3 – dobro

7

7

14

30

16

Ocena 4 – zelo dobro

38

36

48

60

73

Ocena 5 – odlično

136

117

186

200

283

Povprečna ocena:

4,66

4,65

4,61

4,52

4,62

Neodgovorjeni

Tabela 19 prikazuje ocene zadovoljstva kupcev z montažo senčil. Ugotavljamo, da med leti
prihaja do razlik; najvišje zadovoljstvo je v letu 2016, najnižje pa v letu 2013. Le med tema
letoma prihaja tudi do statistično značilnih razlik (p < 0,05).
Tabela 20: Ocena kakovosti montaže zimskega vrta
2016

2015

2014

2013

2012

439

375

702

908

1088

Ocena 1 – nezadovoljivo

0

0

0

0

0

Ocena 2 – zadovoljivo

1

0

1

0

0

Ocena 3 – dobro

0

0

3

2

3

Ocena 4 – zelo dobro

5

2

4

7

17

Ocena 5 – odlično

3

9

13

12

25

Povprečna ocena:

4,11

4,82

4,38

4,48

4,49

Neodgovorjeni
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V Tabeli 20 so prikazane ocene zadovoljstva kupcev z montažo zimskega vrta. Ugotavljamo,
da je najnižje zadovoljstvo v letu 2016 kljub temu, da je bila ocena s kakovostjo zimskega
vrta najvišja. Zajet je le majhen vzorec kupcev, v tem letu je prevladovala ocena 4 – zelo
dobro.
Tabela 21: Ocena kakovosti montaže dodatnega asortimenta
2016

2015

2014

2013

2012

424

342

684

859

997

Ocena 1 – nezadovoljivo

0

0

2

2

3

Ocena 2 – zadovoljivo

1

1

2

3

7

Ocena 3 – dobro

1

4

6

6

7

Ocena 4 – zelo dobro

3

10

3

14

22

Ocena 5 – odlično

19

25

26

45

97

Povprečna ocena:

4,67

4,48

4,26

4,39

4,49

Neodgovorjeni

Iz Tabele 21 razberemo, da so bili kupci s kakovostjo montaže dodatnega asortimenta najbolj
zadovoljni v letu 2016, najmanj pa v letu 2014, vendar razlike med povprečji niso statistično
značilne (analiza variance pokaže p > 0,05). Pri tem izpostavljamo, da je oceno kakovosti
dodatnega asortimenta podalo 390 kupcev (Tabela 16), oceno zadovoljstva z montažo pa le
24. Do tega rezultata prihaja zaradi dejstva, da je le malo dodatnega asortimenta te narave, da
je potrebna montaža uradnega monterja iz podjetja, zato kupci tega ne morejo oceniti. Dodatni
asortiment zajema manjše izdelke, dopolnila in dodatno opremo, ki običajno ne potrebuje
montaže ali pa je le-ta toliko enostavna, da jo opravi kupec kar sam.
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5

4,8

4,6

4,4

4,2

4
Montaža oken

Montaža vrat
2016

Montaža senčil
2015

2014

2013

Montaža zimskega Montaža dodatnega
vrta
asortimenta
2012

Grafikon 4: Primerjava povprečnih ocen kakovosti montaže oken, vrat, senčil, zimskega vrta in dodatnega
asortimenta med leti 2012 in 2016

Grafikon 4 predstavlja grafični prikaz posameznih povprečnih ocen zadovoljstva z različnimi
vrstami montaže po posameznih letih. Ugotavljamo, da so bili kupci v povprečju z montažo
najbolj zadovoljni v letu 2016, v letih 2014−2016 pa kot najnižje zadovoljstvo izstopa leto
2013. Na grafu izstopajo tudi ocene zadovoljstva z montažo zimskega vrta, vendar je do teh
rezultatov prišlo tudi zaradi majhnega vzorca kupcev, ki so zimski vrt kupili. Povprečja
zadovoljstva kupcev se, tako po letih, kot po vrsti montaže, gibljejo vse nad vrednostjo 4, ki
predstavlja oceno »zelo dobro«.
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5.3.5 Analiza zadovoljstva z monterji
Tabela 22: Ocena urejenosti monterjev
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

2

6

13

16

33

Ocena 1 – nezadovoljivo

1

1

5

6

5

Ocena 2 – zadovoljivo

5

2

7

5

8

Ocena 3 – dobro

24

27

43

61

64

Ocena 4 – zelo dobro

92

108

211

295

325

Ocena 5 – odlično

324

238

444

546

698

Povprečna ocena:

4,64

4,54

4,52

4,5

4,55

Iz Tabele 22 lahko razberemo, da je najvišja povprečna ocena zadvoljstva z monterji v letu
2016, med leti 2012 in 2015 pa so razlike le minimalne (največ za 0,05 ocene). Hkrati lahko
opazimo, da se število anketiranih med leti razlikuje, splošno gledano, pada. Analiza variance
kaže, da v povprečnem zadovoljstvu z urejenostjo monterjev med leti 2012 in 2016 ne prihaja
do statistično značilnih razlik.
Tabela 23: Ocena čistoče monterjev
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

6

7

28

22

52

Ocena 1 – nezadovoljivo

0

2

5

6

7

Ocena 2 – zadovoljivo

9

2

11

10

13

Ocena 3 – dobro

19

30

48

69

77

Ocena 4 – zelo dobro

100

104

191

258

290

Ocena 5 – odlično

314

237

440

564

694

Povprečna ocena:

4,63

4,53

4,51

4,5

4,53

Podobno kot za urejenost monterjev velja tudi za čistočo, kar prikazujemo v zgornji tabeli.
Rezultati kažejo, da je najvišje povprečno zadovoljstvo s čistočo monterjev v letu 2016, med
leti 2012 in 2015 pa ne prihaja do večjih razlik (največ 0,03). Analiza variance kaže, da
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statistično značilna razlika v povprečnem zadovoljstvu s čistočo monterjev med leti 2012 in
2016 ne obstaja.
Tabela 24: Ocena odnosa monterjev do strank
2016

2015

2014

2013

2012

Neodgovorjeni

2

5

16

15

3

Ocena 1 – nezadovoljivo

4

0

5

7

11

Ocena 2 – zadovoljivo

2

3

4

7

4

Ocena 3 – dobro

19

20

29

45

41

Ocena 4 – zelo dobro

58

78

125

185

205

Ocena 5 – odlično

363

276

544

670

840

Povprečna ocena:

4,74

4,66

4,7

4,65

4,69

V Tabeli 24 prikazujemo še povprečne ocene zadovoljstva z odnosom monterjev do strank.
Tudi na tej postavki je najvišje zadovoljstvo v zadnjem preučevanem letu, 2016, pa vendar ne
gre za statistično značilne razlike v povprečjih. Pri tem je pomembno izpostaviti, da je velika
večina ocen 5 – odlično, zato so povprečja tudi zelo visoka.
5

4,8

4,6

4,4

4,2
Urejenost monterjev

Čistoča monterjev
2016

2015

2014

2013

Odnos monterjev do strank
2012

Grafikon 5: Primerjava povprečnih ocen urejenosti, čistoče in odnosa monterjev do strank med leti 2012 in 2016
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Iz grafikona lahko razberemo, da je na vseh treh merjenih postavkah najvišje zadovoljstvo
kupcev v letu 2016 glede na ostala leta. Opazimo tudi, da so povprečne ocene zadovoljstva z
odnosom monterjev do strank višje kot ocene zadovoljstva z urejenostjo in čistočo monterjev.
5.3.6 Prikaz nihanja povprečnih ocen po letih
V nadaljevanju prikazujemo nihanje povprečnih ocen za posamezno področje po letih. Pri tem
smo izračunali povprečno zadovoljstvo kupcev s posameznim področjem. Izračun
povprečnega zadovoljstva, na primer s prodajnim salonom, smo naredili tako, da smo sešteli
povprečno zadovoljstvo posameznih aspektov prodajnega salona, ki so jih kupci ocenjevali
(velikost, razporeditev, urejenost, čistoča), in delili s številom spremenljivk (v tem primeru
štiri). Tako smo dobili oceno povprečnega zadovoljstva za posamezno leto in rezultate
prikazali v spodnjih diagramih.
Tabela 25: Povprečne ocene zadovoljstva kupcev z razstavnim salonom 2012−2016

Povprečna ocena:

2016

2015

2014

2013

2012

4,48

4,38

4,37

4,36

4,42

4,5
4,48
4,46
4,44
4,42
4,4
4,38
4,36
4,34
4,32
4,3
2012

2013

2014

2015

2016

Grafikon 6: Povprečne ocene zadovoljstva kupcev z razstavnim salonom 2012−2016

Iz Grafikona 6 je razvidno, da je leta 2012 povprečna ocena zadovoljstva s prodajnim
salonom (velikost, razporeditev, urejenost in čistoča) znašala 4,42, nato pa je v letu 2013
padla. V letih 2014 in 2015 je bila postopno višja, največje zadovoljstvo s prodajnim salonom
pa so kupci izrazili v letu 2016.
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Tabela 26: Povprečne ocene zadovoljstva kupcev z oddelki in službami 2012−2016

Povprečna ocena:

2016

2015

2014

2013

2012

4,62

4,49

4,52

4,50

4,51

4,65
4,6
4,55
4,5
4,45
4,4
2012

2013

2014

2015

2016

Grafikon 7: Povprečne ocene zadovoljstva kupcev z oddelki in službami 2012−2016

V Grafikonu 7 je prikazano nihanje povprečnega zadovoljstva z oddelki in službami podjetja
(komercialisti, merilci, servisna služba in skupna ocena glede na konkurenco) v preučevanem
obdobju petih let. Ugotavljamo, da se med leti 2012 in 2015 ocena povprečnega zadovoljstva
ni bistveno spreminjala, zanihala je največ za 0,03 ocene (na lestvici od 1 do 5). Večji skok pa
opazimo v letu 2016, ko je zadovoljstvo kupcev z oddelki in službami znatno višje.
Tabela 27: Povprečne ocene zadovoljstva kupcev z izdelki 2012−2016

Povprečna ocena:

2016

2015

2014

2013

2012

4,73

4,63

4,62

4,53

4,58

4,75
4,7
4,65
4,6
4,55
4,5
4,45
4,4
2012

2013

2014

2015

2016

Grafikon 8: Povprečne ocene zadovoljstva kupcev z izdelki 2012−2016
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Iz Grafikona 8 je razvidno gibanje povprečnega zadovoljstva kupcev z različnimi izdelki
podjetja (okna, vrata, senčila, zimski vrt in dodatni asortiment). Ugotavljamo, da je v letu
2013 glede na leto prej povprečna ocena zadovoljstva nekoliko padla, od takrat naprej pa je v
letih 2014, 2015 in 2016 postopno rastla. Najvišje zadovoljstvo je vidno v letu 2016.
Tabela 28: Povprečne ocene zadovoljstva kupcev z montažo 2012−2016

Povprečna ocena:

2016

2015

2014

2013

2012

4,56

4,63

4,50

4,51

4,57

4,65
4,6
4,55
4,5
4,45
4,4
2012

2013

2014

2015

2016

Grafikon 9: Povprečne ocene zadovoljstva kupcev z montažo 2012−2016

Zgornji grafikon prikazuje gibanje povprečnih ocen zadovoljstva kupcev z montažo različnih
izdelkov (okna, vrata, senčila, zimski vrt in dodatni asortiment). Ugotavljamo, da je bilo
najvišje povprečno zadovoljstvo z montažo v letu 2015, leto kasneje pa je nekoliko padlo.
Sicer je razlika le 0,07 ocene, zato težko rečemo, da gre za znaten padec zadovoljstva.

56

Tabela 29: Povprečne ocene zadovoljstva kupcev z monterji 2012−2016

Povprečna ocena:

2016

2015

2014

2013

2012

4,67

4,58

4,58

4,55

4,59

4,7
4,65
4,6
4,55
4,5
4,45
2012

2013

2014

2015

2016

Grafikon 10: Povprečne ocene zadovoljstva kupcev z monterji 2012−2016

Iz Grafikona 10 lahko vidimo, da je bilo zadovoljstvo kupcev z monterji (urejenost, čistoča,
odnos do strank) najvišje v letu 2016. Leto 2016 tudi nekoliko odstopa od predhodnih let.
Ugotovimo lahko, da se je povprečno zadovoljstvo z vidika monterjev v obdobju preučevanih
petih let povišalo.
5.3.7 Analiza povezanosti zadovoljstva kupcev in uspešnosti podjetja
Uspešnost podjetja lahko definiramo s finančnimi in nefinančnimi kazalniki. Za potrebe naše
raziskave smo uporabili tri kazalnike, ki smo ji pridobili pri podjetju ali na spletnem portalu
AJPES.
Tabela 30: Kazalniki uspešnosti podjetja 2012–2016
Leto
2016
2015
2014
2013
2012

Promet (v €)
20.393.713
19.118.076
20.661.771
21.611.366
25.451.142

Fakture
21.400
21.800
22.300
22.400
24.200

Dobiček (v €)
189.938
10.287
79.465
− 4.166.845
120.455

V zgornji tabeli prikazujemo promet, število izdanih faktur in dobiček, ki ga je podjetje imelo
v obravnavanih letih 2012–2016. Promet je bil najvišji v letu 2012, sledilo je padanje do leta
2015, ko je znašal 19.118.076 €, nekoliko višji pa je bil v letu 2016. Pri izdanem številu faktur
opazimo, da se število le-teh od leta 2012 do 2016 postopno zmanjšuje in je bilo v 2016
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najnižje. Pri dobičku ugotavljamo, da precej izstopa leto 2013, ko je podjetje imelo precejšnjo
izgubo, v letu 2016 pa je dobiček največji.
Za ugotavljanje povezanosti posameznih vidikov zadovoljstva s kazalniki uspešnosti podjetja
smo uporabili izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Zadovoljstvo smo merili s
petimi različnimi spremenljivkami:
−

zadovoljstvo z razstavnim salonom,

−

zadovoljstvo z oddelki in službami,

−

zadovoljstvo z izdelki,

−

zadovoljstvo z montažo izdelkov,

−

zadovoljstvo z monterji.

Analiza ni pokazala signifikantnih korelacij. Obstaja pozitivna povezanost nekaterih vidikov
zadovoljstva in dobička, vendar ne moremo trditi, da gre za statistično značilne rezultate.
Celotna korelacijska tabela (Tabela 31) je predstavljena v Prilogi.
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5.4 Ugotovitve in interpretacija
Zadovoljstvo odjemalca pomaga podjetju k dolgoročnemu obstoju, konkurenčni prednosti in
spodbuja lojalnost podjetja. Konkurenca na trgu se predvsem z vstopom novih tehnologij še
zaostruje, zato je ključno, da se odjemalci k podjetju vračajo in ga priporočajo naprej tudi
drugim potencialnim odjemalcem.
AJM okna-vrata-senčila, d. o. o., je podjetje, ki se že vrsto let osredotoča na zadovoljstvo
odjemalcev, skrbi za ponakupne aktivnosti in presečno (na letni ravni) analizira zadovoljstvo
odjemalcev. Podjetje se zaveda, da zaradi svoje specifičnosti odjemalcem nudi svoj izdelek,
hkrati pa tudi storitev (montažo in popravila), zato je skrbna analiza vidikov zadovoljstva še
toliko bolj pomembna. Naš cilj je bil z raziskavo narediti celostno analizo zadovoljstva
odjemalcev v časovnem obdobju petih let in preučiti, kako zadovoljstvo vpliva na uspešnost
delovanja samega podjetja.
V nalogi smo analizirali zadovoljstvo kupcev podjetja in ugotavljali, kako so kupci zadovoljni
s posameznimi vidiki delovanja podjetja, od storitev, izdelkov pa do osebja. Naredili smo tudi
analizo povezanosti zadovoljstva s kazalniki uspešnosti podjetja. Sledili smo zastavljenim
hipotezam:
Hipoteza 1 (H1): V obdobju od 2012 do 2016 se je zadovoljstvo odjemalcev povečalo.
Rezultati kažejo, da je zadovoljstvo kupcev najvišje v letu 2016. To velja za vse preučevane
spremenljivke: zadovoljstvo s prodajnim salonom, oddelki in službami, z izdelki, montažo
izdelkov in monterji. Znotraj teh spremenljivk smo analizirali še različne vidike, kjer se je v
največ primerih pokazalo enako, in sicer, da je v 2016 zadovoljstvo kupcev višje glede na
preostala preučevana leta. Padce zadovoljstva lahko v več spremenljivkah opazimo v letih
2013 in 2015. Hipotezo 1 potrdimo.
Hipoteza 2 (H2): Zadovoljstvo odjemalcev in priporočila drugim potencialnim strankam so
pozitivno povezana.
Anketni vprašalnik ni zavzemal posebnega poglavja o verjetnosti priporočila, zato smo
preverili, kako se je delež kupcev, ki so prišli preko priporočila, spreminjal skozi leta.
Ugotavljamo, da je najnižji delež v letu 2016 (Tabela 3), najvišji pa je bil v letih 2012 in
2014, kar je v nasprotju z našo hipotezo. Preverili smo tudi povezanost zadovoljstva kupcev z
deležem kupcev, ki so prišli do podjetja preko priporočila (Tabela 32 v Prilogi) in ugotovili,
da na našem vzorcu ne obstajajo statistično značilne povezave. Hipotezo 2 zavrnemo.
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Hipoteza 3 (H3): Odjemalci so najbolj zadovoljni z vidikom odnosa osebja do strank.
Odnos osebja do strank smo zajeli v dveh spremenljivkah: zadovoljstvo z odnosom monterjev
do strank ter zadovoljstvo z oddelki in službami, kjer so kupci izrazili stopnjo zadovoljstva s
komercialisti, merilci in servisno službo. Rezultati kažejo, da so bili kupci v letu 2016 najbolj
zadovoljni z izdelki in monterji, sledi pa zadovoljstvo z oddelki in službami. V vseh teh
kategorijah gre za zelo majhne razlike v zadovoljstvu, tako med leti kot med različnimi vidiki
zadovoljstva, zato ne moremo trditi, da so najbolj zadovoljni z vidikom odnosa osebja.
Hipotezo 3 zavrnemo.
Hipoteza 4 (H4): Zadovoljstvo odjemalcev in prodajna uspešnost podjetja sta pozitivno
povezana.
Rezultati kažejo, da med različnimi vidiki zadovoljstva odjemalcev in kazalniki uspešnosti
podjetja ne obstajajo statistično značilne povezave. Ugotavljamo, da se je sicer med leti 2012
in 2016 povišal predvsem dobiček, promet pa je nekoliko padel. Prav tako je zaznati padec
števila izdanih faktur skozi leta. Prav nasprotno pa velja za različne vidika zadovoljstva, ki je
v letu 2016 najvišje. Hipotezo 4 zavrnemo.
Analiza zadovoljstva odjemalcev kaže, da je v vseh vidikih skozi vsa leta zadovoljstvo
odjemalcev zelo visoko, saj je na lestvici od 1 do 5 v vseh vidikih povprečje nad vrednostjo 4.
Ugotovimo lahko, da so kupci v letu 2016 izrazili najvišjo stopnjo zadovoljstva glede na
preučevana leta, vendar o statistično značilnem odstopanju ne moremo govoriti.
Visoke povprečne ocene so pokazatelj zadovoljstva kupcev, vendar je merjenje razlik pri tako
majhnih odstopanjih težavno, saj se na vzorcu anket, ki jih podjetje zbere, te razlike ne kažejo
kot statistično značilne.
5.5 Predlogi uvedbe izboljšav
Podjetje sistematično pridobiva podatke o zadovoljstvu kupcev od leta 2005, kar daje podjetju
pomembno povratno informacijo in nudi iztočnice za morebitne izboljšave, rast in razvoj.
Izboljšave, ki jih v tem poglavju predlagamo, lahko v osnovi razdelimo na dva dela:
−

metodološke izboljšave (zbiranje in kakovost podatkov) ter

−

vsebinske izboljšave glede na rezultate raziskave.
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Opazna je problematika padca velikosti vzorca skozi leta. V letu 2012 je bilo namreč število
vrnjenih anket precej visoko (N = 1.132) glede na 2016, ko je ankete vrnilo le 448
posameznikov. Razloge lahko najdemo v manjšem številu izdanih faktur leta 2016 (21.400)
glede na leto 2012 (24.200), pa vendar nam to ne daje celotne slike, saj je razlika sorazmerno
majhna. Predlagamo, da se povratne informacije o zadovoljstvu kupcev zbirajo sproti, skozi
celotno leto, ne le enkrat, ko podjetje pošlje anketne vprašalnike na domače naslove kupcev.
Tako bodo podatki bolj relevantni in ažurni, saj so nekateri kupci prejeli vprašalnik tudi 10
mesecev po nakupu.

Naslednji predlog se nanaša na digitalizacijo vprašalnika. Pomembno bi bilo, da podjetje
strankam ponudi vprašalnik v dveh različicah, tako v pisni kot elektronski obliki. Kupci so v
današnjem času že precej navajeni na spletne vprašalnike, prav tako so v povprečju precej bolj
vešči uporabe spleta kot v letu 2005. Takšna možnost bi povečala verjetnost, da vprašalnik
izpolnijo, saj jim ne bi bilo potrebno hoditi na pošto in poslati izpolnjenega vprašalnika v
fizični obliki.
Problem je tudi v anketnem vprašalniku, ki ni standardiziran, saj vanj niso vključene
standardne lestvice za merjenje zadovoljstva, kar pomeni manjšo zanesljivost dobljenih
rezultatov. Pri vzorcu odjemalcev nam manjkajo bolj natančni demografski podatki (na
primer spol, starost, zakonski stan, ekonomski status) anketiranca, ki nam bi dali pomembne
informacije o značilnostih odjemalcev podjetja. V splošnem predlagamo, da se vprašalnik
posodobi in da se vanj vključijo relevantni demografski podatki ter standardizirane lestvice za
merjenje zadovoljstva. Predlagamo tudi, da se z metodološkega vidika pripravi pilotska
verzija ter testira na vzorcu med 50 in 100 udeležencev. Po opravljenih preliminarnih analizah
se nato vnesejo popravki in pripravi dokončna verzija anketnega vprašalnika. Predlagamo
tudi, da se v vprašalnik vključi nekaj odprtih vprašanj, na podlagi katerih se lahko opravi tudi
kvalitativna analiza. Na tak način lahko kupci sporočijo tudi tiste vidike, ki jih s prvotnim
vprašalnikom morda nismo zajeli.
V zvezi z vsebinskimi vidikom ugotavljamo, da so ocene zadovoljstva kupcev visoke z vsemi
aspekti: kakovostjo izdelkov, storitev in osebja. Pri tem opazimo, da z leti pada število izdanih
faktur in promet. Izhajajoč iz opisanega predlagamo, da podjetje analizira poslovne procese,
marketinško strategijo in konkurenčnost na trgu, da bi ugotovilo morebitne dejavnike, ki
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vplivajo na zmanjšanje prodaje v preučevanem obdobju petih let. Takšna analiza pripomore
tudi k bolj ustreznemu načrtovanju v prihodnosti.
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6 SKLEP
6.1 Temeljne ugotovitve
Zadovoljstvo kupcev je temeljnega pomena za uspešnost prodaje in celotno poslovanje
podjetja. Podjetja lahko ugotavljajo zadovoljstvo kupcev na različne načine; najbolj pogost
način so vprašalniki in ankete, v katerih kupci ocenijo svoje zadovoljstvo s posameznimi
vidiki podjetja (na primer: izdelki, storitvami, osebjem, reševanjem reklamacij ipd.). Pri tem
je ključnega pomena, da merjenje zadovoljstva poteka longitudinalno in sistematično, saj
lahko podjetje le na tak način pridobi primerljive podatke ter spremlja trende.
Preučevano podjetje AJM okna-vrata-senčila, d. o. o., zaposluje 180 ljudi, dodatnih 80 pa s
podjetjem sodeluje kot pogodbeni partner oziroma prodajni zastopnik. Kot lahko sklepamo iz
zapisanega poslanstva podjetja, je zadovoljstvo kupcev ključnega pomena: »Izdelovati
energetsko varčno in okolju prijazno stavbno pohištvo najvišje kakovosti za popolno
zadovoljstvo kupcev in spodbujanje trajnostnega razvoja okolja.«
Z analizo podatkov o zadovoljstvu kupcev, ki smo jih prejeli od podjetja, smo želeli doseči
naslednje cilje:
−

analizirati splošno zadovoljstvo kupcev v letih 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016,

−

analizirati stopnjo zadovoljstva kupcev s posameznimi aspekti (zadovoljstvo s
prodajnim salonom, osebjem, kakovostjo izdelkov in montaže itd.),

−

primerjati stopnjo zadovoljstva glede na posamezna leta,

−

ugotoviti spreminjanje zadovoljstva kupcev v celotnem obdobju 2012−2016.

Ugotavljamo, da je bilo splošno zadovoljstvo kupcev v preučevanem časovnem obdobju
(2012 – 2016) relativno visoko in stabilno. Povprečne ocene zadovoljstva kupcev se namreč v
razponu od 1 do 5 gibljejo nad 4. Ugotovimo lahko, da so kupci v letu 2016 izrazili najvišjo
stopnjo zadovoljstva glede na preučevana leta, vendar o statistično značilnem odstopanju ne
moremo govoriti. To velja za vse preučevane spremenljivke: zadovoljstvo s prodajnim
salonom, oddelki in službami, z izdelki, montažo izdelkov in monterji. Padce zadovoljstva
lahko v več spremenljivkah opazimo v letih 2013 in 2015.
Ugotavljali smo tudi povezanost posameznih vidikov zadovoljstva s kazalniki uspešnosti
podjetja. Analiza na našem vzorcu ni pokazala signifikantnih korelacij, le pozitivno
povezanost nekaterih vidikov zadovoljstva in dobička, vendar ne moremo trditi, da gre za
statistično značilne rezultate.
63

Zadovoljstvo kupcev z izdelki, servisom in odnosom osebja preučevanega podjetja AJM
okna-vrata-senčila, d. o. o., so torej visoki in skozi čas stabilni. Pričujoča analiza ponuja
predvsem z metodološkega vidika tudi izboljšave in predloge, ki bi podjetju lahko pripomogli
k bolj poglobljenemu razumevanju zadovoljstva kupcev, zato lahko dobljene podatke
interpretiramo s previdnostjo in jih ne moremo generalizirati na vse kupce.
6.2 Odprti problemi za nadaljnjo obravnavo
Osrednji odprt problem raziskovanja zadovoljstva kupcev pri preučevanem podjetju je z
vidika ugotovitev te naloge predvsem metodološki. Anketni vprašalnik, ki ga podjetje
uporablja za merjenje zadovoljstva kupcev, ni metodološko verificiran, zato je pomembna
previdnost pri interpretaciji rezultatov. V literaturi in predhodnih raziskavah najdemo
poudarke avtorjev glede težav pri pridobivanju realne slike zadovoljstva odjemalcev. Na
primer Vavra (1992) navaja, da se večina nezadovoljnih odjemalcev nikoli ne pritoži in ne
poda kakršnih koli povratnih informacij Na tak način podjetje nima jasne slike o zadovoljstvu
odjemalcev, zato je pomembno opravljati tudi neposredne raziskave zadovoljstva odjemalcev.
Peterson in Wilson (1992) pa opozarjata, da so ankete, ki so bile opravljene osebno, izmerile
kar 12 odstotkov višje zadovoljstvo z enakim izdelkom kot tiste, ki so bile opravljene preko
spleta ali pošte.
Zadovoljstvo kupcev je eden ključnih dejavnikov za uspešnost poslovanja podjetja, pa vendar
še zdaleč ni edini. Če povzamemo idejo Kaplana in Nortona (2000), je model ocenjevanja
podjetja kompleksen in vključuje več različnih aspektov. Kljub temu, da so finančni kazalniki
še vedno v ospredju, pa ključno vlogo zasedajo tudi tisti kazalniki, ki niso vezani na finance
in računovodstvo in povezujejo tako finančno uspešnost kot tudi poslovanje s strankami in
področje notranjih procesov ter zaposlenih in sistema poslovanja. Eden izmed pomembnih
kazalnikov, kamor sodi zadovoljstvo kupcev, je t. i. »poslovanje s strankami«, kamor spada
tudi ugled znamke in splošni finančni pokazatelji prodaje. Z nadaljnjimi analizami ugleda
znamke AJM, preučevanjem zaupanja odjemalcev in zvestobo bi podjetje lahko dobilo širši in
bolj poglobljen vpogled v kompleksni odnos, ki nastane med podjetjem in kupcem.
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7 POVZETEK
Zadovoljstvo odjemalcev s storitvami in izdelki je ena izmed ključnih točk, na katera se
podjetja v današnjem času visoke konkurenčnosti morajo osredotočiti. Brez zadovoljnih
kupcev ni možnosti za nadaljnji razvoj ali napredek nekega podjetja. Zadovoljstvo so avtorji
Anderson (et al, 1994, str. 53) definirali kot ponakupno ovrednotenje kakovosti in vrednosti,
ki jo je odjemalec dobil z nakupom posameznega izdelka oziroma storitve v primerjavi s tem,
kaj je pričakoval. AJM okna-vrata-senčila, d. o. o., je podjetje, ki se že vrsto let osredotoča na
zadovoljstvo odjemalcev, skrbi za ponakupne aktivnosti in presečno (na letni ravni) analizira
zadovoljstvo odjemalcev. Podjetje se zaveda, da zaradi svoje specifičnosti odjemalcem nudi
svoj izdelek, hkrati pa tudi storitev (montažo in popravila), zato je skrbna analiza vidikov
zadovoljstva še toliko bolj pomembna.
V nalogi smo s pomočjo znanstvene in strokovne literature preučili zadovoljstvo odjemalcev,
torej glavne karakteristike in aspekte ter ugotavljali, kako je njihovo zadovoljstvo povezano s
prodajno uspešnostjo samega podjetja. Analiza zadovoljstva odjemalcev kaže, da je v vseh
vidikih skozi vsa leta zadovoljstvo odjemalcev zelo visoko, saj je na lestvici od 1 do 5 v vseh
vidikih povprečje nad vrednostjo 4. Ugotovimo lahko, da so kupci v letu 2016 izrazili najvišjo
stopnjo zadovoljstva glede na preučevana leta, vendar o statistično značilnem odstopanju ne
moremo govoriti. Preverili smo tudi povezanost zadovoljstva kupcev z deležem kupcev, ki so
prišli do podjetja preko priporočila in ugotovili, da na našem vzorcu ne obstajajo statistično
značilne povezave. Rezultati prav tako kažejo, da so bili kupci v letu 2016 najbolj zadovoljni
z izdelki in monterji, sledi pa zadovoljstvo z oddelki in službami. Rezultati kažejo, da med
različnimi vidiki zadovoljstva odjemalcev in kazalniki uspešnosti podjetja ne obstajajo
statistično značilne povezave. Ugotavljamo, da se je sicer med leti 2012 in 2016 povišal
predvsem dobiček, promet je nekoliko padel, prav tako število izdanih faktur.
Osrednji odprt problem raziskovanja zadovoljstva kupcev pri preučevanem podjetju je z
vidika ugotovitev te naloge predvsem metodološki. Anketni vprašalnik, ki ga podjetje
uporablja za merjenje zadovoljstva kupcev, ni metodološko verificiran, zato je pomembna
previdnost pri interpretaciji rezultatov. V zvezi z vsebinskimi vidikom ugotavljamo, da so
ocene zadovoljstva kupcev visoke z vsemi aspekti: kakovostjo izdelkov, storitev in osebja.
Ključne besede: zadovoljstvo kupcev, uspešnost podjetja, kazalniki, AJM okna-vratasenčila, d. o. o.
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8 ABSTRACT
The satisfaction of customers with services and products is one of the key concerns on which
companies in today's high-competitive market need to focus on. Without satisfied customers
there is no possibility for further development or progress of a company. Anderson (et al,
1994, p. 53) defined the satisfaction as an evaluation of the quality and value that the
customer obtained by purchasing a particular product or service in comparison with what he
expected. AJM okna-vrata-senčila, d. o. o. is a company that has been focusing on customers'
satisfaction for many years, provides after-sales activities and analyses customer satisfaction
annually. The company is aware that due to its specificity offers its customers products as
well as services (installation and repair) and a careful analysis of customers' satisfaction is all
the more important.

With the help of scientific and professional literature we examined the main characteristics
and aspects of the satisfaction of customers and how their satisfaction relates to the sales
performance of the company itself. Customer satisfaction analysis shows that customer
satisfaction is high in all aspects over all years; on a scale from 1 to 5 in all aspects the
average value is above 4. It can be concluded that in 2016 the customers expressed the highest
satisfaction across the years studied, but we can not speak of a statistically significant
deviation. We checked the correlation of customer satisfaction with the share of customers
who came to the company through the recommendation and found that there are no
statistically significant links on our sample. The results also show that customers were most
satisfied with products and installers in 2016, followed by satisfaction with departments and
services. The results show that there are no statistically significant links between different
aspects of customer satisfaction and company performance indicators. Between the years
2012 and 2016 we found increase in profit, slight drop in traffic as well as the number of
issued invoices.

The main open problem of researching customer satisfaction with the company studied is
primarily methodological in terms of the findings of this thesis. The survey used by the
company to measure customer satisfaction is not methodologically verified, therefore it is
important to be careful when interpreting the results. We find that customer satisfaction is
high in all aspects: the quality of products, services and staff.
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10 Priloge
Tabela 31: Pearsonov korelacijski koeficient povezanost zadovoljstva kupcev in kazalnikov
uspešnosti; izpis iz SPSS
Correlations

PROMET

Pearson Correlation

PROMET

FAKTURE

DOBIČEK

SALON

ODDELKI

IZDELKI

MONTAZA MONTERJI

1

,941

-,027

,125

-,155

-,441

-,167

-,138

Sig. (2-tailed)

FAKTURE

DOBIČEK

SALON

ODDELKI

IZDELKI

MONTAZA

*

,017

,966

,841

,803

,458

,788

,825

N
Pearson Correlation

5

5

5

5

5

5

5

5

,941*

1

,011

-,138

-,446

-,591

-,078

-,379

Sig. (2-tailed)

,017

,986

,825

,451

,294

,901

,529

N
Pearson Correlation

5

5

5

5

5

5

5

5

-,027

,011

1

,504

,326

,679

,458

,570

Sig. (2-tailed)

,966

,986

,387

,593

,207

,438

,316

N
Pearson Correlation

5

5

5

5

5

5

5

5

,125

-,138

,504

1

,881*

,785

,259

,954*

Sig. (2-tailed)

,841

,825

,387

,049

,116

,674

,012

N
Pearson Correlation

5

5

5

5

5

5

5

-,155

-,446

,326

,881

1

,834

-,087

,943*

Sig. (2-tailed)

,803

,451

,593

,049

,079

,889

,016

N
Pearson Correlation

5

5

5

5

5

5

5

5

-,441

-,591

,679

,785

,834

1

,307

,926*

Sig. (2-tailed)

,458

,294

,207

,116

,079

,616

,024

N
Pearson Correlation

5

5

5

5

5

5

5

5

-,167

-,078

,458

,259

-,087

,307

1

,215

Sig. (2-tailed)

,788

,901

,438

,674

,889

,616

5

5

5

5

5

5

5

5

-,138

-,379

,570

,954*

,943*

,926*

,215

1

,825

,529

,316

,012

,016

,024

,729

5

5

5

5

5

N
MONTERJI Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N
5
5
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5
*

,729

5

70

Tabela 32: Pearsonov korelacijski koeficient povezanost zadovoljstva kupcev in deleža
priporočil; izpis iz SPSS
Correlations

SALON
SALON

Pearson Correlation

*

1

Sig. (2-tailed)

ODDELKI

IZDELKI

MONTAZA

MONTERJI

PRIPOROČILA

ODDELKI

IZDELKI

PRIPOROČILA

,259

,954

-,342

,049

,116

,674

,012

,573

5

5

5

5

5

Sig. (2-tailed)

,049

N
Pearson Correlation

5
,785

,834

Sig. (2-tailed)

,116

,079

N
Pearson Correlation

5

5

5

,259

-,087

,307

Sig. (2-tailed)

,674

,889

,616

N
Pearson Correlation

5

5

5

,954

,943

Sig. (2-tailed)

,012

N
Pearson Correlation

5

Sig. (2-tailed)
N

*

,785

5
,881

MONTERJI

,881

N
Pearson Correlation

*

MONTAZA

1

5

*

,834

-,087

,943

-,472

,079

,889

,016

,422

5

5

5

5

1

*

,307

,926

-,329

,616

,024

,588

5

5

5

1

,215

-,163

,729

,793

5

5

5

,926

,215

1

-,376

,016

,024

,729

5

5

5

5

5

-,342

-,472

-,329

-,163

-,376

1

,573

,422

,588

,793

,533

5

5

5

5

*

5
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

*

*

,533

5
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